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تنديد وا�سع بتفجيرات الكويت وتون�س وفرن�سا والفكر التكفيري:
وحدة الأمة هي ال�سبيل لمواجهة الجماعات الإرهابية
استدعت العمليات اإلره��اب��ي��ة ف��ي الكويت
وتونس وفرنسا ردود فعل منددة بالفكر التفكيري
ومن وراءه معتبرة أن من قام بهذه األهمال ينفذون
أه��داف القوى المعادية ألمتنا عن سابق إصرار
وتع ّمد ،وش��ددت على ان السبيل لمواجهة هذه
الجماعات هي وحدة األمة وإنشاء محور عالمي
لمحاربتها ووقف دعمها.

بري

وف��ي السياق ،أب��رق رئيس مجلس النواب
نبيه بري إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح مستنكرا ً ومدينا ً بشدة
جريمة التفجير االرهابي التكفيري الذي استهدف
المصلين في مسجد الصادق.
كما بعث ببرقيتين مماثلتين إلى كل من رئيس
مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد
الصباح ورئيس مجلس األم��ة الكويتي مرزوق
الغانم.
وأب��رق ب��ري ال��ى الرئيس التونسي الباجي
قايد السبسي مستنكرا ً جريمة االعتداء االرهابي
ال��ذي استهدف أح��د الفنادق في مدينة سوسة
التونسية.
كما بعث ببرقيتين مماثلتين الى رئيس مجلس
ن��واب الشعب محمد ناصر ورئ��ي��س الحكومة
الحبيب الصيد.

سالم

واستنكر رئيس مجلس ال���وزراء ت ّمام سالم
التفجير الذي تع ّرض له مسجد اإلمام الصادق في
الكويت ووصفه بأنه «عمل دنيء يهدف إلى زرع
الفتنة في الصف الوطني الكويتي».
وقال سالم في تصريح« :امتدت يد اإلرهاب إلى
دولة الكويت العزيزة لتستهدف أحد بيوت الله،
في يوم مبارك من أيام شهر رمضان الكريم ،وتقدّم
نموذجا ً إضافيا ً عن المدى الذي يمكن ان تبلغه
العقول الظالمية في المسار التخريبي الخطير الذي
نشهد آثاره المتنقلة في بلدان منطقتنا العربية».
وأضاف« :إن هذا العمل الدنيء ،الذي سبقته
جريمة مماثلة في مدينة الد ّمام السعودية قبل
أسابيع ،يظهر إص��رار قوى الظالم على متابعة
مخططها الرامي إلى بث الفرقة وزرع الفتنة في
المجتمعات العربية ،والضرورة القصوى اللتزام
أعلى درج��ات اليقظة والتصدي القوي والحازم
لالرهاب بكل الوسائل المتاحة ،وأولها سالح
الوحدة الوطنية».
ولفت إلى «أنّ اللبنانيين جميعاً ،الذين تؤلمهم
إراقة الدم الكويتي ،يتضامنون في هذه اللحظة
الحزينة مع الكويت الشقيقة ،أم��ي��را ً وحكومة
وشعباً ،في مواجهة مثل هذه األعمال االجرامية»،
مضيفاً« :إننا ،إذ نتقدم بأحر التعازي من الشعب
الكويتي الشقيق ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى،
واثقون من قدرة الكويت على تخطي هذه المحنة
والبقاء واح��ة لألمان واالس��ت��ق��رار وال��رخ��اء في
محيطها»

الحص

ولفت الرئيس سليم الحص الى «أننا فجعنا
بسماع خبر االن��ف��ج��ار ال���ذي وق��ع ف��ي الكويت
واس��ت��ه��دف المصلين وي���وم الجمعة م��ن شهر
رمضان» ،مؤكدا ً أن «هذا العمل االجرامي الجبان
اساءة للمسلمين ولسمعة الدين».
ورأى الحص في بيان أن «هذا اإلجرام يهدف إلى
زرع الفتنة بين الملسمين وأبناء الوطن» ،معتبرا ً
أن «بيانات الشجب واالستنكار لم تعد تكفي امام
هذا االج��رام المتمادي في البلدان العربية باسم
الدين االسالمي».
ودعا «الجميع في أقطارنا العربية إلى ترسيخ
ال��وح��دة الوطنية ل��درء ه��ذا اإلج���رام اإلره��اب��ي
ع��ن أوط��ان��ن��ا ال���ذي ال يستفيد منه إال العدو
االسرائيلي».

الحريري

ورأى رئيس تيار «المستقبل» النائب سعد
الحريري أن اإلع��ت��داءات اإلرهابية «ه��ي حلقة
جديدة في مسلسل خطير ومشبوه ،ال وظيفة له
سوى اإلساءة الى اإلسالم والنفخ في رماد الفتنة
بين المسلمين» ،معتبرا ً «أن االرهاب يعمل على
خطوط الفتنة الكبرى بين المسلمين ،وهو ما يجب
ان يبقى محل حذر كل المعنيين في حماية الوحدة
االسالمية وقطع الطريق على المتالعبين بسالمة
البلدان العربية واستقرارها».
ودان الرئيس نجيب ميقاتي تفجير مسجد

الصادق في الكويت ،وأعلن تضامنه مع الكويت
في وجه موجة اإلرهاب.

أرسالن

واستنكر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني
النائب طالل أرسالن التفجير اإلرهابي في الكويت،
معتبرا ً«أن ال محرمات عند هذه الظاهرة المستنكرة
التي آن االوان النهائها الى غير رجعة».
ولفت إلى «أن التآلف الدولي هو بدعة تخدم
االرهاب أكثر مما تحاصره».

حزب الله

ودان حزب الله بشدة «الجريمة الجديدة التي
ارتكبتها عصابات اإلج��رام والتكفير في مسجد
اإلم���ام ال��ص��ادق ف��ي الكويت وال��ت��ي استهدفت
مصلين صائمين ساجدين لله تعالى في شهر
رمضان المبارك ،في ما يشكل أبشع انتهاك لحرمة
هذا الشهر الكريم ولبيت من بيوت الله».
وأوض��ح أن «م��ن يقومون بهذه الجرائم من
أصحاب الفكر التكفيري اإلرهابي اآلثم يمارسون
وحشيتهم ضد الجميع ،فيرتكبون مجازر توازي
أفظع ما شهدته البشرية على امتداد تاريخها،
منفذين بذلك أه���داف ال��ق��وى المعادية ألمتنا
عن سابق إص��رار وتع ّمد» ،مشيرا ً إلى أن «هذه
الجريمة الفظيعة هي إساءة إلى جميع المسلمين
س ّنة وشيعة في الكويت ،كما أنها طعنة لكل
مسلمي العالم على مختلف مذاهبهم ،تقوم بها
هذه المجموعة المنحرفة التي تعمل لهتك حرمة
الدين الحنيف في كل يوم عبر استهدافهم للمساجد
والمقدسات في كل أنحاء عالمنا اإلسالمي».
ودعا حزب الله الشعب الكويتي «إلى الصبر
والتماسك ومنع اإلرهابيين من تحقيق أهدافهم
الدنيئة بنشر الفتنة والفوضى في ه��ذا البلد
العزيز ،كما يشدد على أهمية الجهود التي ُتبذل
لتحصين ال��وح��دة الوطنية ،وجميع الهيئات
الحكومية والشعبية إلى التعاون والتكاتف في
مواجهة هذه الجماعات اإلرهابية ،وإلى اتخاذ
جميع الخطوات اإلجرائية لمنع تكرار هذا العمل
اآلثم ومحاسبة المنفذين والمحرضين والداعمين
لهم».
ودان ح��زب ال��ل��ه الجريمة اإلره��اب��ي��ة التي
استهدفت مدينة سوسة التونسية وأدت إلى
س��ق��وط ع��دد كبير م��ن الضحايا ف��ي صفوف
المواطنين التونسيين واألجانب ،متقدما ً «من
الحكومة التونسية والشعب التونسي الشقيق
وذوي الضحايا بأحر مشاعر العزاء وأص��دق
المواساة».
ورأى الحزب في ه��ذه الجريمة «استكماال ً
للحرب الهمجية التي تشنها العصابات اإلرهابية
التكفيرية على بلداننا العربية واإلسالمية ،مهدّدة
أمنها واستقرارها وناسها واقتصادها».
وأض����اف« :إن ه���ذه ال��ج��رائ��م المتسلسلة
والمتواصلة التي يرتكبها اإلرهابيون ال تميّز
بين بلد وآخ��ر ،وال بين طائفة وأخ��رى ،إنما هي
تستهدف الجميع ،مع ّممة اإلرهاب على كل البالد،
خدم ًة للعدو الصهيوني ولمن يقف وراءه��م من
دول وقوى وأجهزة استخبارات ،ما يستدعي أن
يرفع الجميع الصوت في محاربة هذه الظاهرة
اإلرهابية التكفيرية ،وبذل كل الجهود الممكنة
لمنع انتشارها والقضاء عليها».

«أمل»

ودانت حركة امل في بيان ص��ادر عن مكتبها
السياسي التفجيرات في الكويت وتونس واعتبرت
«أن هذه التفجيرات االرهابية تعبير واضح عما
يختزنه هؤالء المجرمون من فكر ظالمي إرهابي
يستبيح الحرمات بالدم .ودعت األمة الى الوحدة
«التي هي افضل السبل لمواجهة ه��ذا التطرف
واالرهاب».

«االتحاد»

ودان حزب االتحاد تفجير الكويت ،مشيرا ً إلى
«أن الفتنة المتنقلة تطل برأسها من جديد مستهدفة
مسجدا ًفي مدينة الكويت ،في هدف مرسوم لتعميم
الفوضى األميركية وتعميق الصراعات المذهبية
في بالد العرب والمسلمين».
وطالب الحزب األمة «بصحوة وطنية وقومية
وإسالمية تضع حدا ً لهذا اإلرهاب المنفلت ،الذي
يستهين بدمائنا وأرواح��ن��ا ووح��دة مجتمعاتنا
ويعمل بشعارات دينية لتسميم جوهر الرسالة
اإلس�لام��ي��ة السمحاء ال��ت��ي تنبذ أع��م��ال القتل
واإلرهاب .

«الشغيلة»

ودان��ت رابطة «الشغيلة» بشدة التفجيرات
الثالثة معتبرة أنها «ليست سوى نتيجة للدعم
الذي قدمته وما زالت تقدمه الواليات المتحدة
وال��دول الغربية وأنظمة الخليج وتركيا لقوى
االرهاب التكفيري ،الممثلة بتظيم «داعش» وجبهة
«النصرة» ،وغيرهما من تنظيمات مسلحة ،تقوم
بتدمير سورية والعراق وبث الفوضى الهدامة في
أرجاء الوطن العربي ،خدمة للمشروع األميركي
الصهيوني».
وفي بيان لها أكدت الرابطة أن «ارتداد االرهاب
على صانعيه وداعميه كان متوقعاً» ،الفتة الى
«أن هذا االرهاب ال يمكن وقفه والقضاء على خطره
إال اذا ج��رى وق��ف دعمه من قبل تركيا واالردن
السعودية وقطر الذين عملوا ويعملون ،هذه
األيام ،على تزويد «داعش» و«النصرة» باألسلحة
المتطورة والمقاتلين األجانب وتمكينهم من عبور
الحدود االردنية والتركية الى االراضي السورية،
وشن الهجمات االرهابية في عين العرب والحسكة
ودرعا».
ورأت الرابطة أنه «ما لم تتوقف هذه الدول
عن مواصلة تغذية ودعم هؤالء اإلرهابيين فإن
هجماتهم اإلجرامية التي كنا قد حذرنا منها سوف
تستمر وتتصاعد وتتوسع في قلب هذه الدول».

السيد

ورأى المدير العام السابق لألمن العام اللواء
الركن جميل السيد أن «إدانة واستنكار التفجيرات
اإلرهابية التي استهدفت مساجد المصليّن في
الكويت وقبلها في السعودية وربما الحقا ً في
بلدان أخ��رى ،ال يكفي وح��ده لوضع حد لهذه
الظاهرة التكفيرية االجرامية» ،معتبرا ً أنه «آن
األوان للمعالجة الجذرية التي تكمن بالدرجة
األولى في إلغاء وتحريم الفكر التكفيري الوهّ ابي
الذي يشكل المنبع األساسي لهذا االج��رام غير
المسبوق ،وحيث يُصبح بالتالي من مسؤولية
الدول العربية واالسالمية التي تعتمد تعاليمها
الدينية على العقيدة الوهابية أن تقوم بتوعية
مجتمعاتها وأن تعود الى المذاهب االسالمية
السنية األربعة العريقة التي قامت منذ فجر
ُ
االس�لام وتعايشت متآخية على م � ّر العصور
مع المذاهب االسالمية الشيعية ،ومع الديانات
السماوية والمعتقدات األخرى».
وأشار إلى أن «الوجه اآلخر للمعالجة يقتضي
م��ب��ادرة تلك ال���دول ال��ف��وري��ة ال��ى وق��ف النزف
والحروب العبثية التي يشنها البعض في سورية
والعراق وليبيا وغيرها والتي أدّت الى هذا الفلتان
التكفيري وإلى خلق المناخات والساحات المواتية
لتلك الجماعات اإلرهابية الستباحة كل المح ّرمات
بما سيطاول الجميع ولن يقف مستقبالً عند حدود
البلدان المشتعلة حالياً».

الداعوق

واستنكر األمين العام لـ«منبر الوحدة الوطنية»
خالد الداعوق «التفجير اإلرهابي ال��ذي طاول
مسجد الصادق في الكويت» ،واستغرب «االعتداء
على المساجد من ظالميين تكفيريين ليس لهم
باالسالم أي صلة».
وإذ ش��دد المجتمع الدولي «ال��ذي يقول انه
يكافح االره��اب ،القيام بعمل جدي لضرب هذا
االره���اب» ،ش��دد «على ض��رورة تمتين الصف
لجبه هذه الظاهرة االرهابية التي اسمها داعش
والنصرة».

التوحيد

واستنكرت أمانة اإلع�لام في حزب التوحيد
العربي االعتداءات اإلرهابية التي في الكويت
وتونس وفرنسا ،واعتبرت «أن تزامن مثل هذه
االعتداءات اإلرهابية يؤ ّكد مرة جديدة أن المعركة
ضد الجماعات التكفيرية المسلحة هي واحدة
ويتطلب أمر مواجهتها تكاتف الجهود الدولية
لوضع حد لمسلسل اإلجرام التكفيري الذي لم يعد
يستثني أحدا ً من إرهابه».

حسن

واستنكر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز
الشيخ نعيم حسن التفجير ال��ذي تع ّرض له
مسجد اإلمام الصادق في الكويت ،مشددا ً «على
وجوب التكاتف والتكافل في هذا الزمن الصعب
ّ
مخططات الفوضى والترهيب التي ال
في وجه كل
تميّز وال تف ّرق بين الناس ،وال تخدم سوى أصحاب
المشاريع الفتنوَية وفي مقدّمهم إسرائيل».

وفي بيان له أمل أن «يمنّ الله على الكويت
وشعبها بوافر ُ
الطمأنينة واالستقرار ،وهي التي
وقفت وال تزال إلى جانب لبنان واللبنانيين في
أحلك الظروف وكانت على ال��دوام خير شقيق
وسند ومعين».
كذلك ،دان حسن الهجوم الذي وقع في مدينة
متوجها ً بالتعازي إلى الرئيس
سوسة في تونس،
ّ
السبسي وحكومته وشعب ت��ون��س ،متمنيا ً
أن «تنجح السلطات التونسسة في استكمال
مسارها في التغيير الديمقراطي وبناء الدولة
واحترام التن ّوع ،وأن تتمكن من ص ّد كل محاوالت
التخريب والتدمير والفتنة».
الى ذلك ،استنكر الشيخ حسن االعتداء الذي
وقع في مدينة ليون الفرنسية ،مشيرا ً إلى أن «ما
يجري في مختلف دول العالم إنما يرتبط بمخطط
واحد هدفه ضرب االستقرار واألمن ،ونقل صورة
خاطئة عن اإلسالم والمسلمين».

قبالن

واستنكر نائب رئيس المجلس االسالمي
الشيعي االع��ل��ى اإلم����ام الشيخ عبد االم��ي��ر
قبالن بشدة التفجير ال��ذي استهدف المصلين
في مسجد االم��ام الصادق في الكويت ،معتبرا ً
أن��ه «يشكل حلقة جديدة من سلسلة اإلره��اب
التكفيري الموسومة بالوحشية والهمجية ،ليؤكد
من جديد ان الجهة المجرمة واحدة وقد خرجت
عن كل القيم االنسانية واالديان السماوية».

تجمع العلماء

وأشار «تجمع العلماء المسلمين» إلى أن «اليد
الصهيونية التكفيرية المجرمة عملت وستعمل
على زرع القتل واإلرهاب في أرجاء العالم وليس
العالم اإلسالمي فحسب وإن هذه اليد ستتسبب
في خراب بالدنا وإيقاع الفتنة بين أبنائها».
وأكد التجمع في بيان أن «العقل التخريبي
اإلجرامي لن ينحصر في سورية والعراق بل سيعم
العالم اإلسالمي والغربي وهذا ما يحصل اليوم
فعالً» ،مطالبا ً أمير الكويت والحكومة الكويتية
أن يبادرا «إلى مالحقة المجرمين والمحرضين
وسوقهم للعدالة ،فإن هذا البلد الحبيب يجب
أن يكون بمنأى عن الهجمة التكفيرية وإال فإن
الخراب واقع».
ودع��ا الشعب الكويتي بأطيافه كافة إلى
«الوحدة والتماسك في مواجهة الفتنة واعتبار
ه��ذه الجريمة اع��ت��داء على الشعب الكويتي
بأكمله» ،معتبرا ً أنه «ليس من قبيل الصدفة أن
يتزامن هذا العمل اإلرهابي مع عمل إرهابي آخر
في فرنسا ط��اول أحد مواقع شركات الغاز في
ليون».
وشدد على أنه «يجب على حكومات العالم
الغربي أن تتنبه ألن الوحش الذي صنعوه وربوه
سينقض عليهم سواء فشل في بالدنا أو نجح ،لذا
عليهم المبادرة سريعا ً للقضاء عليه .كذلك فإن
قيام هذه المجموعات نفسها بهجوم إرهابي ثالث
على فندق في مدينة سوسه في تونس يدخل في
السياق نفسه» ،مؤكدا ً أنه «يجب تأليف محور
عالمي للقضاء على هذا الوحش اإلرهابي».

فضل الله

ورأى السيد علي فضل الله في تفجير الكويت
«استهدافا ً الستقرار هذا البلد ،ا َّلذي يمثل نموذجا ً
في التعايش بين مكوناته ،وا َّلذي كان دائما ًعنوان
االعتدال والوسطية والتوازن في ك ّل الميادين،
وي��دا ً ممدودة بالخير للجميع» ،موجها ً التحية
الى «تضامن الكويتيين ووقوفهم صفا ً واحدا ً في
مواجهة هذا المشروع الدموي الخطير».

القطان

وط��ال��ب رئ��ي��س جمعية «ق��ول��ن��ا والعمل»
الشيخ أحمد القطان علماء األم��ة بـ«مواقف
شجب للفكر التكفيري» ،متسائالً «من المستفيد
من هذه األعمال اإلجرامية غير إسرائيل واإلدارة
األم��ي��رك��ي��ة؟» ،وح� ّم��ل مسؤولية ه��ذه األعمال
«لمن يدعم بطريقة أو بأخرى ولو معنويا ً هذه
المجموعات التكفيرية المجرمة».

�سلمان :الجي�ش �ضاعف الجهود لمواجهة «�إ�سرائيل» والإرهاب

الضباط المتخرجون والحضور
يالقيها في فكره الظالمي واإلجرامي ،وسعيه
ال��دائ��م إل��ى جعل لبنان ،ساحة م��ن ساحاته
العبثية ،حيث الكلمة الفصل ،للتنكيل واإلجرام
وانتهاك الحرمات والكرامات».
وتابع سلمان «إن النجاحات الباهرة التي
ح ّققها الجيش اللبناني في مواجهة التنظيمات
اإلرهابية ،في وقت عجزت أكبر جيوش العالم،
إمكاني ًة وت��ط��ورا ً عن تحقيقها ،ال تشير إل��ى أيّ
انتقاص من قدرة أو إرادة أحد ،بل تؤ ّكد مدى إيمان
ه��ذا الجيش برسالته ،ووع��ي ضباطه وأف��راده
لواجباتهم ،واستعدادهم الدائم للتضحية ،إلى
جانب ثقة اللبنانيين بهذه المؤسسة ،ورفضهم
القاطع لظاهرة اإلره��اب ،الغريبة عن نسيجهم

االجتماعي ،وإرثهم الحضاري والثقافي».
وفي ختام االحتفال جرى توزيع الشهادات على
المتخرجين وأقيم حفل كوكتيل في المناسبة.

استهداف مجموعة إرهابية

جبهة العمل

وأش���ارت «جبهة العمل اإلس�لام��ي» إل��ى أن
«هذا العقل الظالمي األسود وهذا القلب اإلرهابي
المجرم الذي يضرب المساجد ويفجرها ويقتل
المصلين اآلمنين األبرياء ،هو عقل وقلب ال صلة له
بالدين اإلسالمي الحنيف كائنا ً من كان فاعله».

تخريج �أركان بينهم �ضباط من م�صر والأردن

أقيم في كلية ف��ؤاد شهاب للقيادة واألرك��ان
في الريحانية قبل ظهر أمس ،حفل تخريج دورة
األركان التاسعة والعشرين ،التي تض ّم ضباطا ً
من الجيش والمديرية العامة لقوى األمن الداخلي،
وآخرين من مصر واألردن.
ترأس الحفل رئيس األركان اللواء الركن وليد
سلمان ممثالً قائد الجيش العماد جان قهوجي،
وحضره عدد من السفراء والملحقين العسكريين
وممثلي ق���ادة األج��ه��زة األم��ن��ي��ة والجامعات
الوطنية واإلدارات الرسمية ،ورئيس الجامعة
اللبنانية الوزير السابق عدنان السيد حسين
إلى جانب عدد من كبار ضباط الجيش وعائالت
المتخرجين.
وبعد كلمتي طليع ال���دورة وممثل الضباط
العرب ،ألقى قائد الكلية العميد الركن علي مكة
كلمة شكر فيها قيادة الجيش على ما و ّفرته للكلية
من مساعدات تدريبية ،داعيا ً المتخرجين إلى
استثمار ما اكتسبوه من معارف عسكرية عالية،
لالرتقاء بأداء وحداتهم في مختلف المجاالت.
ث��م أل��ق��ى ال��ل��واء س��ل��م��ان ك��ل��م��ة ،ه��ن��أ فيها
المتخرجين من ّوها ً بجهود الضباط واألساتذة
الجامعيين المدربين ،ومما ج��اء في الكلمة:
«األوض���اع االستثنائية التي تم ّر بها البالد،
واألزمات اإلقليمية غير المسبوقة التي تصيب
بشظاياها لبنان في شكل أو آخر ،ح ّتمت على
الجيش وال تزال ،مضاعفة الجهود» .وأضاف:
«تلك الجهود والتضحيات ما هي إالّ ترجمة
عملية لقرار الجيش الحازم في التصدّي ألخطر
عد ّوين يتهدّدان لبنان« ،إسرائيل» التي تتقلّب
كاألفعى بين السلم والحرب وتحاول اقتناص
الفرص إلع��ادة إحياء أطماعها التاريخية في
أرض��ن��ا ومياهنا وث��روات��ن��ا ،واإلره����اب ال��ذي

وعدت بتقديم م�ساعدات للجنوب

من جهة أخرى ،أعلن الجيش عبر حسابه على
«تويتر» أنه استهدف مجموعة إرهابية متسلّلة
من ج��رود عرسال في اتجاه البلدة ،وأوق��ع في
صفوفها قتيلين وضبط أسلحة وذخائر.
ودهم الجيش اللبناني فجر أمس بلدة خربة
داوود في عكار حيث أوقف ف .سعد الدين وهو
ابن عم العسكري المنشق عاطف سعد الدين.
وعلم ان الموقوف عسكري متقاعد من الجيش.

«الديمقراطيون
الأحرار» :لتحقيق
في هبة الت�سليح
اس��ت��غ��رب ح���زب «ال��دي��م��ق��راط � ّي��ون
األح����رار» الشلل ال���ذي يصيب حكومة
«المصلحة ال��وط��ن� ّي��ة» «خ��ص��وص�ا ً في
ظ ّل الفراغ المستم ّر منذ سنة وشهر في
رئاسة الجمهوريّة وعدم تم ّكن المعنيّين
من التوافق على انتخاب شخصيّة تتم ّتع
بالمواصفات المطلوبة لهذا المنصب والذي
ش ّل أيضا ً عمل مجلس الن ّواب».
ودع��ا الحزب في بيان بعد اجتماعه
األس��ب��وع��ي برئاسة ترايسي شمعون،
الحكومة «إلى العمل بوحي اسمها فتجتمع
وتدير مصالح ال��دول��ة بروحية األمانة
الوطنيّة الملقاة على كاهلها واحترام أحكام
الدستور والقوانين النافذة ووقف سياسة
التمديد».
وفي ما يتعلق بأحداث سجن رومية
األخيرة ،أسف الحزب «للهجوم السياسي
الذي تعرض له وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق» ،مثنيا ً على جهوده «في
مقاربة هذا الملف كما كل الملفات» ،ومبديا ً
ارتياحه «إلى الموقف الوطني الذي اتخذه
المشنوق بإحالة الحادثة إلى القضاء.
وأب���دى ال��ح��زب استغرابه «رم��ادي��ة
موضوع تسليح الجيش اللبناني وعدم
الوضوح في ما يتعلق بالهبة الموعودة،
خصوصا ًأن جيشنا البطل ما توقف أبدا ًعن
تقديم التضحيات وتسجيل االنتصارات
على كامل أراضي الوطن ،وخصوصا ً أن
جميع األفرقاء السياسيين يكررون يوميا ً
بضرورة تسلح وتقوية الجيش الوطني،
متسائال« :أين الهبة؟ وهل من نية لفتح
تحقيق على المستوى المحلي والدولي
المعني للوصول إلى تبيان المشكلة؟».
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كاغ تجول على «الأزرق»
تمهيد ًا لرفع تقرير عن 1701
مرجعيون ــ رانيا العشي
اعتبرت ممثلة األمين العام لألمم
المتحدة في لبنان سيغريد كاغ أن
«الجنوب ينعم بالهدوء واالستقرار،
بفضل دع���م األط����راف وال��ت��زام��ه��م
بالعمل مع قوات «يونيفيل» لتطبيق
قرار مجلس األمن  ،1701والحفاظ
على السالم في المنطقة» ،أملة بأن
يستمر الوضع آمنا ً ومستقرا ً بعيدا ً
من األخطار المحدقة به.
ك�لام ك��اغ ،ج��اء خ�لال جولة لها
في جديدة مرجعيون يرافقها القائد
العام لـ«يونيفيل» الجنرال لوتشيانو
بورتوالنو ،مدير الشؤون المدنية في
هذه القوات الباقر أدم ،واستهلتها
بزيارة إلى مقر قيادة القطاع الشرقي
لـ«يونيفيل» في سهل إبل السقي قرب
مرجعيون ،التي وصلتها على متن
مروحية دولية حطت بها في مهبط
المروحيات ،وك��ان ف��ي استقبالها
ال��ج��ن��رال خ��وس��ي��ه ك��ون��دي وق���ادة
الكتائب الدولية العاملة في القطاع،
حيث اطلعت منه على الوضع على
الخط األزرق وال���دور ال��ذي تلعبه
«يونيفيل» في منطقة انتشارها.
بعد ذلك انطلقت في موكب سيّار
إلى مستشفى مرجعيون الحكومي،
ف��ي ظ��ل مواكبة أمنية م��ش��ددة من
ال��ج��ي��ش وال���ق���وات ال��دول��ي��ة وك��ان
في استقبالها النائب قاسم هاشم
والمحامي أسعد يزبك ممثالً وزير
ال��م��ال��ي��ة ع��ل��ي ح��س��ن خ��ل��ي��ل ،مدير
المستشفى الدكتور مؤنس كالكش
والطاقم الطبي واإلداري.
وبعد جولة في أرجاء المستشفى
واالط�ل�اع على االق��س��ام والخدمات
التي يقدمها للمرضى من لبنانيين
وسوريين ،عُ ِق َد لقاء في مكتب كالكش
الذي شكرها على هذه الزيارة ،وقدم
شرحا ً عن وضع المستشفى.
ب�����دوره ،أش����اد ال��ن��ائ��ب ه��اش��م،
«بالعالقة الجيدة والوطيدة» التي
تربط السكان بعناصر «يونيفيل»،
مشيرا ً الى «الهدوء واالستقرار الذي
تنعم به منطقة الجنوب ،خال اإلرهاب
التكفيري ،واالنتهاكات والخروق

كاغ تداعب طفلة سورية تعالج في مستشفى مرجعيون
واالستفزازات اإلسرائيلية اليومية
للجنوب برا ً وجواً».
ولفت يزبك ،إلى أن هذه المنطقة
تم ّثل نموذجا ً لكل لبنان ،مشددا ً
على ض��رورة دعمها خصوصا ً في
ظل الظروف الراهنة وأزمة النازحين
السوريين.
وتحدثت كاغ معربة عن سرورها
ب��زي��ارة المنطقة ،مشيرة إل��ى «أن
الجنوب تأ ّثر بسبب وجود الالجئين
ال��س��وري��ي��ن» .وأك����دت أن «األم���م
المتحدة تتابع الوضع لترى كيف
تساعد الحكومة اللبنانية بهدف
تقديم الخدمات للمواطنين وزيادة
التنمية ألن السلم واألمن متوازيان
مع عمل التنمية وحقوق االنسان،
فوجود مليون ونصف مليون سوري
أم���ر ص��ع��ب بالنسبة ال���ى لبنان،
والمجتمع الدولي إلى جانب لبنان
لمساعدته».
وأش����ارت ال���ى أن زي��ارت��ه��ا ال��ى
الجنوب «تأتي تحت ثالثة عناوين،
أوال ً لمتابعة الوضع وتطبيق القرار
 1701وال��ذي تسعى ال��ى تطبيقه
ق���وات ي��ون��ي��ف��ي��ل ،ث��ان��ي �ا ً لمتابعة
ت��داع��ي��ات ال��ت��ط��ورات ف��ي المنطقة
خصوصا ً األزم��ة السورية ،وثالثا ً
لرفع تقرير الى األمين العام لالمم
المتحدة بان كي مون حول تطبيق

ق��رار مجلس االم���ن ،خ�لال زيارتها
نيويورك مطلع تموز المقبل».
وأش��ادت كاغ بالدور ال��ذي تقوم
به «يونيفيل» في الجنوب «س��واء
لجهة مه ّمـتها األمنية أم المساعدات
االنسانية ألبناء المنطقة» ،معتبرة
«أن لبنان هو جوهرة الشرق ويجب
أن يبقى مستقرا ً وآم��ن �اً» ،ووع��دت
بمتابعة حاجات المنطقة االنمائة
والخدماتية ومن بينها المستشفى.
وتوجهت كاغ ومرافقوها إلى بلدة
شبعا في قضاء حاصبيا ،حيث زارت
البلدية وك��ان في استقبالها رئيس
ات��ح��اد ب��ل��دي��ات ال��ع��رق��وب وشبعا
محمد صعب بحضور رؤساء بلديات
االتحاد والمخاتير وفاعليات المنطقة،
كما زارت مركز تمكين دع��م المرأة
ومراكز القوات الدولية من الكتيبة
الهندية المتقدمة على الخط األزرق
في سدانة وبوابة المزارع قرب بركة
نقار ،حيث اطلعت من قائد الكتيبة
الكولونيل بارتا ساها الوضع عند
بوابة المزارع واالنتهاكات عند خط
انسحاب ،واختتمتها بزيارة الى دارة
النائب هاشم حيث كان في استقبالها
حشد من أبناء المنطقة وفاعلياتها.
وع��ن��د ال��راب��ع��ة م��ن ب��ع��د الظهر
غادرت المنطقة على متن المروحية
الدولية عائدة الى بيروت.

م�سيرة في طرابل�س تطالب با�سقاط الم�شنوق
استمرت الحملة على وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق في طرابلس ،فخرجت تظاهرة من أمام مسجد
المنصوري الكبير في المدينة بعد صالة الجمعة ،نظمها
أهالي الموقوفين تحت عنوان «حاكموا المشنوق ومن وراءه
وفكوا أسر أسرانا».
المسيرة التي شارك فيها أكثر من مئة شخص ،وصلت إلى
ساحة النور حيث قطعت الطريق ،وسط مطالبات باالفراج
عن الموقوفين وبإسقاط وزير الداخلية .وفي السياق ،قال
الشيخ محمد ابراهيم في كلمة «نتبرأ منك يا وزير الداخلية
وانت ال تمثلنا وال تمثل المسلمين او الشرفاء ،بانت النظافة
التي تدعيها في دم��اء شيوخنا وف��ي تكسير عظامهم»،
مضيفاً« :لو كانت لديك ذرة كرامة لكنت استقلت فورا ًبعد بث

الشرائط التي أظهرت تعذيب أهلنا» .وبعد انتهاء االعتصام
في ساحة النور ،عادت حركة السير الى طبيعتها.
في غضون ذلك ،تناول عدد من خطب الجمعة في مساجد
طرابلس ،موضوع اشرطة التعذيب ،حيث كانت دعوات الى
استقالة وزير الداخلية.
في المقابل ،أوع��ز المشنوق الى القوى األمنية بإزالة
كل الالفتات والشعارات المؤيدة له في طرابلس ،شاكرا ً
المؤيدين والمناصرين والمحبين على هذه الثقة الغالية
التي أولوه أياه.
وكانت هيئة علماء المسلمين أقامت ص�لاة العشاء
والتراويح في باحة مسجد التقوى ،ثم كانت كلمات طالبت
المشنوق «بوقف ما وصف بالكذب».

ح ّمود :وثائق «ويكيليك�س» ك�سحابة �صيف
لم ينتج منها �أي انفجار �سيا�سي!
رأى الشيخ م��اه��ر ح��م��ود خالل
خطبة الجمعة أن��ه «رغ��م أن حجم
ال��ف��ض��ائ��ح ال��ت��ي كشفتها وث��ائ��ق
«ويكيليكس» تكفي إلسقاط حكومات
وإشعال ثورات وتدمير عروش ،وعلى
رغم أن صدقيتها واضحة ال تحتاج

إل��ى أدل��ة تزيد من أهميتها ،وعلى
رغم أن المصادر الرسمية السعودية
أك��دت صدقيتها ،وعلى رغ��م أم��ور
كثيرة أخرى ،فإن هذه العاصفة من
الوثائق المحرجة مرت ،حتى اآلن،
كسحابة صيف لم ينتج عنها أي

انفجار سياسي أو أزمة حكومية في
لبنان أو غيره ...وعلى رغم أن ما ظهر
حتى اآلن هو القليل الذي يشبه رأس
جبل الجليد ،فال يبدو أن أمرا ً ذا بال
سينتج عن نشر هذه الوثائق المهمة،
لماذا؟».

