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المنددة بتفجيرات الكويت وتون�س وفرن�سا:
مزيد من ردود الفعل
للإ�سراع في �إجراءات دولية رادعة للإرهاب وتجفيف موارده
ت���وال���ت ردود ال��ف��ع��ل ال��م��ن��ددة
بتفجيرات الكويت وتونس وفرنسا،
وح�� ّذرت من أن الجماعات اإلرهابية
باتت تشكل تهديدا ً لألمن والسلم
الدوليين داعية إلى اإلسراع في اتخاذ
إج��راءات دولية رادعة لها ،وتجفيف
م��وارده��ا المالية مح ّملة مسؤولية
استفحال ظاهرة اإلرهاب إلى الواليات
المتحدة واألنظمة الخليجية التي
كانت وراء إنشاء منظمة «القاعدة».

بري

وفي السياق ،أبرق رئيس مجلس
النواب نبيه بري إلى رئيسي الجمعية
الوطنية (البرلمان) ومجلس الشيوخ
الفرنسيين كلود بارتولون وجيرار
الرشيه ،مستنكرا ً «المحاولة الجديدة
ل�لإره��اب التكفيري لتخريب األم��ن
واالستقرار في فرنسا» .وأشار إلى أن
«هذه المحاولة هي حلقة من سلسلة
اإلره���اب ال��ذي ض��رب وي��ض��رب غير
بلد».

سالم

وأبرق رئيس مجلس الوزراء تمام
سالم إلى أمير دول��ة الكويت صباح
األحمد الجابر الصباح ،وإلى الرئيس
الفرنسي فرنسوا هوالند والرئيس
التونسي الباجي قائد السبسي ،معزيا ً
ومستنكرا ًالتفجيرات اإلرهابية.

الخارجية

واس��ت��ن��ك��رت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين ف��ي ب��ي��ان «ال��ج��رائ��م
اإلرهابية الثالث التي ارتكبت في
فرنسا وتونس والكويت ،وهي دول
شقيقة وعزيزة على قلوب اللبنانيين»،
وتقدمت بأحر التعازي من حكومات
هذه ال��دول وقياداتها الحكيمة ومن
ع��ائ�لات الضحايا األب��ري��اء متمنية
للجرحى الشفاء العاجل.
ورأت الخارجية «أن التزامن بين
العمليات الثالث والتكامل بين أهدافها
التقني واألمني في فرنسا ،االقتصادي
وال��س��ي��اس��ي ف��ي ت��ون��س ،الطائفي
والمذهبي في الكويت ،وتنوع أدواتها،
وتمددها الجغرافي ،كل ذلك يدل على
أن داعش وأخواته ،من نصرة وأخرى،
باتت تشكل تهديدا ً لألمن والسلم
الدوليين».
ودع��ت ال���وزارة «إل��ى اإلس��راع في
اتخاذ إج���راءات دولية رادع��ة ،على
أساس القرارات الدولية ذات الصلة،
وال سيما ق��رار مجلس األم��ن الدولي
تضع ح���دا ً آلف��ة اإلره����اب المعولم
والتكفيري وتقاضي الذين يغذونه
بالمال والسالح ،والعقيدة والفكر».

صالح

ودان األمين العام للمؤتمر العام
ل�ل�أح���زاب ال��ع��رب��ي��ة ق��اس��م صالح
العمليات اإلجرامية التي استهدفت
المصلين في مسجد اإلم��ام الصادق
في الكويت والمجمع السياحي في
محافظة سوسة في تونس ،وأدت
إلى سقوط عشرات الضحايا األبرياء
«وال��ت��ي تأتي ف��ي سياق استهداف
إس��ق��اط األم���ة ف��ي ب��راث��ن اإلره���اب
التكفيري ،هذا الخطر الوجودي الذي
يرتكب المجازر المتسلسلة بحق أبناء
شعبنا في سورية وال��ع��راق وليبيا
ومصر».

وأضاف صالح« :لذا فإننا نطالب
جميع القوى واألح��زاب والمؤتمرات
إلى التوحد والعمل معا ًمن أجل تشكيل
جبهة شعبية عربية لمحاربة اإلرهاب
تضم أطياف األمة كافة للتصدي لهذا
اإلج��رام المتنقل وال��ذي ال يقيم وزنا ً
لبشر أو حجر ،ويسعى مرتكبوه من
عصابات «النصرة» و«داع��ش» إلى
تشويه الدين وتدمير مقومات األمة
وحضارتها وثقافتها وطمس هويتها
خدمة ألعدائها األميركيين والصهاينة
وحلفائهما الذين يعملون على تصفية
القضيةالفلسطينيةقضيةاألمةاألولى
وتقسيمها والهيمنة على ثرواتها».
ك��م��ا دع���ا ص��ال��ح «ال��ج��م��ي��ع إل��ى
الوقوف صفا ً واح��دا ً لمجابهة القوى
الظالمية التكفيرية اإلرهابية التي
تشكل واإلره��اب الصهيوني وجهين
لعملة واحدة علينا استنفار كل قوتنا
وإمكاناتنا لدحره وإسقاطه».
ودان ص��ال��ح «ال�����دول ال��راع��ي��ة
لإلرهاب وندعوها إلى وقف دعمها
للمجموعات التكفيرية ألن خطرها لن
يستثني أح��دا ً وما حصل في فرنسا
مؤخرا ً وقبلها في السعودية خير دليل
على أنها تستهدف العالم بأسره».

مواقف

وفي المواقف أيضاً ،ندد الرئيس
ميشال سليمان بالعمليات اإلرهابية
المتنقلة ،مكررا ً دعوته إلى «ضرورة
التعاونالدوليلوضعحدلهذااإلرهاب
المتمادي ذي األهداف التوسعية دون
أي رادع» ،مؤكدا ً أن «الحاجة باتت
أكثر من ملحة لتفعيل دور التحالف
ال��دول��ي ض��د االره����اب التكفيري».
وأعرب رئيس «كتلة المستقبل» النائب
فؤاد السنيورة عن استنكاره الشديد
«ل��ل��ج��رائ��م اإلره��اب��ي��ة ال��ث�لاث التي
ارتكبت في كل من الكويت وتونس
وفرنسا ،مما يدل على أن اإلرهاب قد
دخل مرحلة جديدة معولمة تطاول
معظم أنحاء العالم».
وق����ال« :ب��ق��در م��ا تنبغي إدان���ة
ومحاربة هذا اإلرهاب فإنه قد أصبح
واضحا ً أن االقتصار على استعمال
العنف واعتماد التقنيات الحديثة في
محاربته لم تعد تكفي بل أصبح األمر
في حاجة ماسة أيضا ً إلى التصدي
إلى المسببات التي تساهم إسهاما ً
أساسيا ً في ذلك ،ومنها ضرورة العمل
على إص�لاح التعليم والعمل على
تعزيز ودعم قوى االعتدال واالنفتاح
وثقافة قبول اآلخ��ر والتوجه نحو
التنمية االقتصادية واالجتماعية
وتحسين ال��ظ��روف المعيشية في
البلدان التي تشكو الحرمان».
وأب��رق رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط إلى األمير الصباح
والرئيسين السبسي وهوالند مستنكرا ً
التفجيرات ومعزيا ً بالضحايا.
ودان األمين العام للتنظيم الشعبي
الناصري أسامة سعد تفجيرات فرنسا
وال��ك��وي��ت وت��ون��س لكنه استهجن
ف��ي ال��وق��ت نفسه «األص����وات التي
تتعالى مستنكرة الجرائم اإلرهابية
في البلدان المذكورة ،لكنها تتجاهل
الجرائم المشابهة في سورية والعراق
( )...األمر الذي يشير إلى ازدواجية
في معايير التعاطي مع اإلرهاب تبعا ً
للمكان وألسباب سياسية».
وح ّمل المسؤولية عن «استفحال
ظ��اه��رة اإلره�����اب» إل���ى «ال��والي��ات

المتحدةواألنظمةالخليجيةالتيكانت
وراء إنشاء منظمة «القاعدة» التي
انبثقت عنها سائر المنظمات الظالمية
اإلره��اب��ي��ة» ،كما ح ّمل المسؤولية
«ل��س��ائ��ر األن��ظ��م��ة االس��ت��ع��م��اري��ة
واإلقليمية التي ال تزال تمد الجماعات
اإلرهابية بالدعم السياسي والمادي،
وال تزال توفر لها السالح والتدريب».
ودع���ا سعد اللبنانيين وسائر
شعوب األم��ة إلى «الخروج من أسر
الطائفية والمذهبية ،وإلى التصدي
لدعاة الظالمية والتخلف والفتنة»،
كما دع��اه��م إل��ى «مواجهة مساعي
التدمير والتفتيت وض��رب الهوية
الوطنية والهوية العربية الوحدوية
التي تتعرض لها أقطارهم» .كذلك
دعا سائر شعوب العالم إلى «التنبه
واليقظة ،والتصدي للسلطات الداعمة
للجماعات اإلرهابية».
واستنكر تجمع اللجان والروابط
الشعبية «التفجيرات اإلجرامية
الدموية التي طاولت الكويت وتونس
ووص��ل��ت ال���ى ف��رن��س��ا» ،ورأى ان
«المواجهة الحقيقية لهذه الظاهرة
التي لن ينجو منها أحد ،ولن تسلم
منها ج��ه��ة ،ي��ك��ون ع��ب��ر تحمل كل
المسؤولين على المستوى العربي
واإلس�لام��ي والعالمي مسؤولياتهم
الكاملة في تجاوز الصراعات القائمة،
واالرتفاع فوق كل الجراح واألحقاد،
وال��ت��ع��اون ف��ي ب��ن��اء استراتيجية
متكاملة تشمل األم��ن والسياسة،
االقتصاد والثقافة ،البنى الداخلية
كما العالقات الخارجية».
ودع��ا إل��ى «قمة إسالمية تتحمل
مسؤولياتها في مواجهة مشوهي
االسالم والمسيئين الى تعاليمه وقيمه
االنسانية».
وأب���رق ب��ش��ور ال��ى أم��ي��ر الكويت
الشيخ صباح االحمد الصباح والى
رئيس تونس الباجي قائد السبسي
معزيا ًومستنكراً.
كما أب��رق نائب رئيس المجلس
اإلسالمي الشيعي األعلى اإلمام الشيخ
عبد األمير قبالن ال��ى أمير الكويت،
مستنكرا ً «بشدة التفجير اإلرهابي
ال��ذي استهدف المصلين في مسجد
اإلمام الصادق» ،وطالب قبالن «أمير
الكويت الرجل الكبير المحب لشعبه
وأمته ،والذي نقدر ونحترم ،أن يبادر
إل��ى عقد اجتماع عاجل في الكويت
لكل الدول التي تحتضن إرهابيين في
ربوعها لوضع حد لإلرهاب التكفيري
المتنقل في البالد ليفتك بالشعوب
وكل المدنيين األبرياء وال يتوانى عن
انتهاك كل الحرمات والمقدسات».
ورأى مفتي الجمهورية السابق
محمد رشيد قباني أن «التفجيرات في
الكويت والمملكة العربية السعودية،
مرحلة ج��دي��دة لتصعيد المؤامرة
الصهيونية اإلرهابية في الجزيرة
العربية وإي��ق��اع الفتنة المذهبية
الس ّنية  -الشيعية في بلدانها بهدف
زعزعة أمن واستقرار دول الجزيرة
العربية لتفتيت المنطقة وتقسيمها».
وأك���د أن م�لاح��ق��ة الفاعلين «ال
تكفي ،بل يجب أيضا ً فضح القوى
األجنبية ال��دول��ي��ة التي تقف وراء
تجييش اإلره��اب وإلصاقه باإلسالم
والمسلمين ،ح��ت��ى ول���و أصبحت
المواجهة سياسية مع الذين يقفون
وراء هذا اإلرهاب الدولي في المنطقة
العربية».

وإذ دان ال��ع�لام��ة الشيخ عفيف
النابلسي تفجير الكويت ،اعتبر «أن
التكفيريين تجاوزوا كل حد وهتكوا كل
حرمة ودخلوا بيوت الله ليقتلوا فيها
المصلين في شهر الرحمة».
وتساءل «أي إس�لام ه��ذا اإلس�لام
الذي يبيح قتل المصلين الصائمين
في المساجد؟ أي إس�لام ه��ذا الذي
يشجع على قتل المسلمين بدم بارد
ليرتفع إلى الجنان؟ وق��ال« :ال شك
أن المسلمين اليوم في أش��د األي��ام
حلكة وظلمة .لقد تشوه دين اإلسالم
وأصبح بفعل هؤالء التكفيرين دينا ً ال
يعرف إال بالتوحش واإلج��رام وسفك
الدماء».
ولفت إلى أن «هذه الجريمة المروعة
التي وقعت في مسجد اإلمام الصادق
لهي من أشد الجرائم فظاعة ،ألنه لم
يعد من حرمة وراء هذه الحرمة .فمن
يقتل المصلين في المسجد سيسهل
عليه قتل كل بريء خارج المسجد».
واختتم النابلسي« :إننا اليوم أمام
مشهد خطير بات يهدّد الدين اإلسالمي
بالعمق ،وبات يعزز حاالت الخصام
والكراهية والعداء على نحو واسع
بين صفوف المسلمين ،وال حيلة
لنا في األم��ر إال الدعوة لقتال هؤالء
وتجفيف م��وارده��م المالية وفضح
معتقداتهم الزائفة».
واستنكرت جبهة العمل اإلسالمي
في لبنان« ،العمل اإلرهابي واإلجرامي
الجبان الذي استهدف سياحا ً أجانب
وم��واط��ن��ي��ن تونسيين ف��ي مدينة
السوسة في تونس».
ك��م��ا ،دان����ت ع���رض ال��ت��ل��ف��زي��ون
الهولندي الرسمي «رسوما ً مسيئة
للنبي محمد» ،الفتة إلى أن هذا العمل
«يساهم في زيادة الحقد والضغينة
والعنصرية».
وح���ذرت الجبهة م��ن «عنصرية
وحقد العصابات اليهودية المنتشرة
في العالم والتي تحاول النيل من
اإلس�لام ونبيّه» ،داعية إلى «إصدار
ميثاق شرف عالمي إسالمي  -مسيحي
 علماني يحرم النيل من الرساالتالسماوية ورسل الله وأنبيائه كافة».
ورأى إمام مسجد الغفران في صيدا
الشيخ حسام العيالني في التفجير
اإلره���اب���ي ال���ذي اس��ت��ه��دف مسجد
اإلم���ام ال��ص��ادق ف��ي الكويت «دالل��ة
واضحة على إجرام واهداف «داعش»
الفتنوية» ،الفتا ً إلى أن «الرد على هذه
الجرائم إنما يكون من خالل محاربة
ظاهرة التطرف ،بل والقضاء عليها،
ألن��ه ال يمكن أن يعم األم��ن واألم��ان
بوجود هذه الظاهرة».
واس��ت��ن��ك��ر ال��م��ك��ت��ب اإلع�ل�ام���ي
لـ«المجمع العالمي للتقريب بين
ال��م��ذاه��ب االس�لام��ي��ة» ف��ي ب��ي��روت،
التفجيرات األخيرة ،وال سيما تفجيري
مسجد اإلم���ام ال��ص��ادق في الكويت
وتفجير الفندق ف��ي مدينة سوسة
التونسية ،وش���دد على «ال��وح��دة
بكل أبعادها لمواجهة هذا المشروع
الخطير».
واعتبر أن «العالم اهتز على وقع
التفجيرات اإلرهابية الدموية التي
ضربت العديد من المساجد واألماكن
في العالم االسالمي العربي والغربي
وأوقعت عشرات الشهداء والجرحى،
وه��ذا ما لم يعد يصح معه التنديد
واالستنكار من العالم ،بل ان االنسانية
برمتها على المحك أمام هذا اإلرهاب

المتفشي بدعم كامل من بعض الدول
المتحالفة مع الصهيونية العالمية،
لذلك ال بد من إعادة النظر من األساس
بكيفية التصدي لهذه المؤامرة القذرة
من جميع بني البشر في العالم».
وك���ررت األم��ان��ة ال��ع��ام��ة التحاد
المحامين العرب ،دعواتها المتواصلة
الى الدول العربية للتضامن وتوحيد
الصف «لمواجهة ك��ل م��ا يهدد أمن
واستقرار األم��ة العربية ومحاربة
التنظيمات اإلره��اب��ي��ة التي زرع��ت
وتج ّذرت في المنطقة العربية بدعم
أميركي صهيوني يهدف إلى إشعال
ال��ح��روب األه��ل��ي��ة إلث���ارة الفوضى
وتدمير الجيوش العربية».
وأكدت أن «مجابهة هذه العصابات
المسلحة تستلزم استدعاء وتفعيل
اتفاقات مكافحة اإلره��اب كافة التي
تجمعها وحدة الهدف ومنها إتفاقية
مكافحة اإلره��اب العربية ومعاهدة
منظمة المؤتمر االسالمي ومعاهدة
مجلس التعاون الخليجي».
وتوجهت بالدعوة «لكل المنظمات
الدولية وعلى رأسها األم��م المتحدة
لتفعيل الصكوك القانونية الخاصة
ب��م��ك��اف��ح��ة اإلره�������اب وأن تتخذ
الخطوات واإلجراءات العملية الفاعلة
والسريعة».
وأكد األمين العام للتيار األسعدي
معن األسعد «الحاجة الى تحصين
ال��وض��ع الداخلي اللبناني وإغ�لاق
ك��ل ال��م��ن��اف��ذ ال��ت��ي ق��د ي��دخ��ل منها
االرهابيون»،مطالبا ًاألفرقاء«بالتخلي
عن مصالحهم الخاصة في السياسة
واالق��ت��ص��اد وال���م���واق���ع ،وتغليب
المصلحة الوطنية وتجنب إث��ارة
الغرائز والنعرات الطائفية والمذهبية،
ألنها سالح مدمر للجميع».
ون��وه بـ «اإلن��ج��از األمني النوعي
ل�لأم��ن ال���ع���ام ال����ذي أن��ق��ذ لبنان
واللبنانيين م��ن خطر االرهابيين
وش��روره��م وإج��رام��ه��م» ،داع��ي��ا ً إلى
«اإللتفاف حول المؤسسة العسكرية
وال��ق��وى االمنية لحماية لبنان من
ارتدادات وتداعيات اإلرهاب التكفيري
التي يجتاح المنطقة والعالم».
وأش���ار عضو المكتب السياسي
لـ«جبهة التحرير الفلسطينية»
عباس الجمعة إلى «أن هذا األسلوب
من االج��رام والقتل في مسجد اإلمام
الصادق بمنطقة الصوابر الكويتية،
ومنطقة سوسة التونسية ومصنع
للغاز ف��ي مدينة ليون الفرنسية،
اعتمده ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ضد
شعبنا وأمتنا خصوصا ًفي فلسطين»،
مؤكدا ً أن «األعمال اإلرهابية لن تثني
قوى المقاومة عن مهماتها القومية
ومقاومتها المشروعة ضد االحتالل
الصهيوني وقوى اإلرهاب والتطرف
في المنطقة ،مما يتطلب الدعوة إلى
مواجهةهذاالمشروعالتكفيريبوحدة
كل شعوب األمة العربية وقواها الحية
واحزابها الوطنية والقومية والتقدمية
واالسالمية التنويرية».
ودان كل من رئيس «حزب الوفاق
الوطني» ب�لال تقي ال��دي��ن ورئيس
حركة «اإلص�لاح وال��وح��دة» الشيخ
ماهر ع��ب��دال��رزاق ،ورئ��ي��س «اللقاء
التضامني الوطني» مصطفى ملص
رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي
أسعد الحريري وأعضاء مجلس اإلدارة
و «جمعية مراسلي الصحف العربية
في لبنان» التفجيرات اإلرهابية.

طالب العالم ب�إيجاد حلول �سلمية للم�شاكل التي تع�صف بال�شرق

المجمع الأنطاكي الأرثوذك�سي يدعو ال�سوريين
�إلى التم�سك ب�أر�ضهم والإخال�ص لوطنهم والحفاظ على وحدته
دعا المجمع األنطاكي األرثوذكسي السوريين
إل��ى التمسك بأرضهم وج��ذوره��م واإلخ�لاص
لوطنهم والحفاظ على وحدته ،مطالبا ً العالم
ب��أن يكف ع��ن ال��ت��ف��رج على م��أس��اة الشعب
السوري والعمل الجدي من أج��ل إيجاد حل
سياسي  -سلمي للحرب المدمرة على سورية
وأكد تمسكه بالنظام الديموقراطي في لبنان،
وأع��رب عن أسفه لعجز المجلس النيابي عن
انتخاب رئيس للجمهورية مناشدا ً النواب
«ممارسة مسؤوليتهم الوطنية واإللتزام بما
يقتضيه الدستور» كما دعا الحكومة إلى تح ّمل
مسؤولياتها في رعاية شؤون المواطنين.
وكان المجمع عقد دورته العادية الخامسة
برئاسة بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم
االرثوذكس يوحنا العاشر يازجي ،في حضور
المطارنة :جورج خضر ،يوحنا منصور ،الياس
عودة ،ايليا صليبا ،الياس الكفوري ،انطونيوس
ش����دراوي ،س��ررج��ي��وس ع��ب��د ،دمسكينوس
منصور ،سابا إسبر ،جورج أبو زخم ،سلوان
موسى ،باسيليوس منصور ،إفرام كرياكوس،
اغناطيوس الحوشي ،اسحق بركات ،جوزيف
زح�ل�اوي ،غطاس ه��زي��م ،متروبوليت شهبا
نيفون صيقلي ،األساقفة :موسى الخوري ،لوقا
الخوري ،نقوال بعلبكي ،إغناطيوس سمعان،
أثناسيوس فهد ،ديمتري شربك ،إيليا طعمة،
قسطنطين ك��ي��ال ،يوحنا هيكل ،روم��ان��وس
داوود ،نيقوالس أوزون ،غريغوريوس خوري
وقيس صادق ،وشارك الوكيل البطريركي أمين
سر المجمع المقدس األسقف أفرام معلولي مع
كاتب المجمع اإليكونوموس جورج ديماس.
وتال مقررات المجمع رئيس دير سيدة البلمند
البطريركي األرشمندريت يعقوب خليل مشيرا ً
إلى أن اآلب��اء توقفوا «بألم شديد عند معاناة
الشعب السوري الذي يرزح تحت وطأة حرب
مدمرة وإرهاب منظم وتكفير أعمى يدمر الحجر
ويقتل البشر ويمحو تراثا ً وحضارة ضاربة في
القدم» ،معبّرين عن فخرهم «بتج ّذر أبنائهم في
سورية بأرضهم على رغم من كل الصعوبات
التي تعصف بهم والمحاوالت التي ترمي إلى

االرشمندريت خليل يتلو مقررات المجمع
نسف أصوات االعتدال والتعقل وضرب أسس
العيش المشترك».
وإذ أك��د المجتمعون أن الكنيسة ستبقى
الحصن المتين ألبنائها ،رحبوا «بالمبادرات
التي يقوم بها الخيرون والتي تهدف إلى بناء
ما قد هدمته يد اإلرهاب واإلجرام واستعادة ما
سرق من التراث المسيحي» .ودعوا «أبناءهم
في سورية إل��ى التمسك بأرضهم وجذورهم
واإلخ�لاص لوطنهم والحفاظ على وحدته».
وطالبوا العالم «ب��أن يكف عن التفرج على
مأساة الشعب السوري والعمل الجدي من أجل
إيجاد حل سياسي  -سلمي للحرب المدمرة
على سورية يضمن عودة األمن وإحالل السالم
وإطالق المخطوفين وال سيما المطرانين بولس
يازجي ويوحنا إبراهيم واآلباء الكهنة ،ويؤمن
المساواة في المواطنة بين جميع أبناء الشعب
السوري ،ويكفل عودة النازحين والمهجرين إلى
بيوتهم وممتلكاتهم والتعويض عن الضرر الذي
أصابهم جراء هذه الحرب العبثية».
وأكد «اآلباء تمسكهم بالنظام الديموقراطي

في لبنان ،وبميثاق العيش المشترك ،وأسفوا
لعجز المجلس النيابي عن االلتئام النتخاب
رئيس للجمهورية يعبر عن وجدان اللبنانيين
الميثاقي والدستوري ،ويصون وحدة الوطن،
ويحمي الدستور ،ويؤمن انتظام المؤسسات
ل��م��ا ف��ي��ه خ��ي��ر ال��م��واط��ن��ي��ن وت��ن��م��ي��ة لبنان
االقتصادية واالجتماعية والثقافية في هذه
المرحلة المصيرية» .وناشدوا النواب «ممارسة
مسؤوليتهم الوطنية واإلل��ت��زام بما يقتضيه
الدستور».
وإذ ثمنوا العمل ال��ذي تقوم به الحكومة،
دع��وه��ا إل��ى «تح ّمل مسؤولياتها ف��ي رعاية
شؤون المواطنين» .كذلك ،ث ّمن اآلباء «الجهود
التي تقوم بها المؤسسات األمنية في سبيل
إرس���اء األم��ن واالس��ت��ق��رار على كامل التراب
الوطني» ،منشدين «جميع المعنيين بالعمل من
أجل إطالق الجنود المخطوفين وإعادتهم إلى
بيوتهم وذويهم» .وتضرعوا إلى الله «أن يرافق
أبناء العراق واليمن وفلسطين في محنتهم
وبأن يقويهم ويشددهم في ما هم يعيشون في

ظل ظروف صعبة».
وك�� ّرر اآلب��اء «التزامهم العيش الواحد مع
إخوتهم المسلمين أبناء هذا الشرق كمواطنين
أصيلين متجذرين في هذه األرض ومتساوين
أمام القانون» .ودعوا المجتمع بكامل أطيافه
«إل��ى العمل من أجل مواجهة الفكر التكفيري
وإرس���اء تربية دينية تعمم ثقافة االنفتاح
والسالم والمواطنة وترتكز على كرامة اإلنسان».
وطالبوا «المجتمع الدولي العمل الجدي من
أجل إيجاد حلول سلمية للمشاكل التي تعصف
بهذا الشرق تتجاوز مصالح كبار هذا العالم
وتتيح ألبنائه البقاء في أرضهم والعيش بكرامة
واالستفادة من مواردها وخيراتها».
وفي الشأن الكنسي لفت خليل إلى «أن اآلباء
أكدوا وقوفهم بجانب البطريرك المسكوني من
أجل العمل السريع لح ّل األزم��ات التي يمكن
أن تعيق انعقاد المجمع األرثوذكسي الكبير
أو تؤثر في نتائجه ومن بينها مسألة الخالف
مع البطريركية المقدسية .وأض���اف« :ولما
كانت الكنيسة األنطاكية قد استنفدت جميع
الوسائل السالميّة لحل الخالف مع البطريركية
المقدسية ،ق��رر آب��اء المجمع قطع الشركة
الكنسية مع البطريركية المقدسية حتى إشعار
آخر والتأكيد على اتفاق أثينا (حزيران )2013
كأرضية لكل حل مستقبلي».
وأشار خليل إلى ان اآلباء «تدارسوا باهتمام
كبير الورقة التي رفعتها اللجنة التي أنشئت
من أجل متابعة توصيات المؤتمر األنطاكي
المنعقد في البلمند في حزيران  2014وأقروا
األنشطة حول محور العمل الرعائي الواردة في
الورقة وقرروا استكمال دراسة المحاور األخرى
في الدورة المقبلة .وفي هذا السياق ،شكل اآلباء
ع��ددا ً من اللجان المجمعية لتفعيل التنسيق
وال��ت��واص��ل بين مختلف أبرشيات الكرسي
األنطاكي في الوطن وبالد االنتشار ،وللتخطيط
العام ولدراسة شؤون العائلة».
وقبل استقالة اسبيريدون متروبوليت زحلة
وبعلبك وتوابعهما على أن يبقى متروبوليت
شرف ويقيم في مطرانيته.

تم�س العذراء
الراعي ي�أمل ب�أن ّ
�ضمائر الكتل النتخاب رئي�س للبالد
أمل البطريرك الماروني الكاردينال
بشارة الراعي أن تمس العذراء مريم
«ضمائر الكتل السياسية والنيابية
عندنا في لبنان ،لكي يقوموا بمبادرات
شجاعة ويتوجهوا جميعهم إلى
البرلمان وينتخبوا رئيسا ً للبالد»،
كما أم��ل م��ن ضمائر أم���راء الحرب
واألسرتين الدولية والعربية لرمي
السالح جانبا ً وإيجاد حلول سلمية
ل��ل��ن��زاع��ات ف��ي فلسطين وال��ع��راق
وسورية واليمن وليبيا وسواها.
وقال الراعي خالل ترؤسه قداس
الشكر على إعالن قداسة الطوباوية
االخ���ت م���اري ألفونسين مؤسسة
رهبانية الوردية في بازيليك سيدة
ل��ب��ن��ان  -ح��ري��ص��ا« :ه���ي السماء
تخاطب األرض المنهمكة بشؤونها،
واضعة الله وشريعته ووصاياه
وكالمه جانباً ،فتتخبط في النزاعات
والعنف واإلرهاب ،وتستبيح الحرب
والقتل وال��دم��ار والتهجير .والكل
خ�لاف��ا ً إلرادة ال��ل��ه ووص���اي���اه .بل
اإلس��اءة األكبر لله ارتكاب كل هذه
الشرور باسمه وباسم الدين».
وأض��اف« :السماء تخاطبنا لكي
نصمد في الرجاء ونشهد لمحبة الله،
وندعوالجميع إلى التوبة والرجوععن
الخطايا والشرور ،وإلى المصالحة مع
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الراعي خالل القداس في حاريصا
الله والذات والناس ،وبإيقاف الحرب
والقتل وال��دم��ار ،ووض��ع حد للعنف
واإلرهاب .السماء تخاطبنا لكي نعلن
بأعلى صوتنا إنجيل المسيح ،إنجيل
األخوة والمحبة والسالم ،في األرض
التي منها أعلن للمرة األولى وانطلق
إلى العالم كله».
وأم��ل ال��راع��ي «أن تمس العذراء
مريم ،سيدة لبنان ،ضمائر الكتل
السياسية والنيابية عندنا في لبنان،
لكي ي��ق��وم��وا ب��م��ب��ادرات شجاعة،
ق��ل��وب ك��ب��ي��رة وروح
منبثقة م��ن
ٍ

التجرد ،ومن إعالء شأن لبنان فوق
كل اعتبار ،ويتوجهوا جميعهم إلى
البرلمان وينتخبوا رئيسا ً للبالد وفقا ً
للدستور واألصول الديموقراطية».
كما أمل «بأن تمس السيدة العذراء
ضمائر أمراء الحرب ،واألسر ِة الدولية
واألسرة العربية ،لرمي السالح جانباً،
مع التجرد من المصالح السياسية
واالق��ت��ص��ادي��ة واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ة،
وإليجاد حلول سلمية للنزاعات في
فلسطين والعراق وسورية واليمن
وليبيا وسواها».

قاووق :الذين يدعمون ويحامون
عن الع�صابات التكفيرية �شركاء في الدم
أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ
نبيل قاووق ،أن «الدعم والرعاية العربية والدولية لتنظيم
«داع��ش» وللعصابات التكفيرية ما زال مستمراً ،فهم
يتمددون بالغطاء والتمويل والمساعدة من دول تكفيرية
في المنطقة تعمل وتسهل وصول أكثر من  30ألف تكفيري
من كل أنحاء العالم إلى العراق وغيرها من البلدان» .وأشار
إلى أن «التكفيريين عندما ارتكبوا جرائمهم في لبنان ،برر
لهم المخبرون للسفارات بأن هذه العمليات اإلجرامية
سببها تدخل حزب الله في سورية ،ولكن ما هو مبرر
قتل الناس في الكويت وتونس بعد مسلسل التفجيرات
اإلجرامية فيهما ،وما هو مبرر ذبح المئات وقتل اآلالف من
الشعب النيجيري بعد وصول داعش إلى نيجيريا ،وما هو
مبرر تفجير المسجد الكبير في صنعاء».
وشدد قاووق خالل االحتفال التأبيني في حسينية بلدة
دير انطار،على أننا عندما «نقاتل «داعش» و«النصرة»

وننتصر عليهم في القلمون وجرود عرسال ،فإننا ال ننتظر
إذنا ً وال جزا ًء وال شكورا ً من الذين يتسولون على أبواب
السفارات» ،موضحا ً «أننا بواجبنا الوطني واإلنساني
واألخالقي والديني في حماية أهلنا والكرامات واإلستقالل،
وال يحق لمن يبيع المواقف على أب��واب السفارات أن
يتحدث بعد اليوم عن الحرية والسيادة واالستقالل الذي
يصنعه أبطال المقاومة وشهداء الجيش اللبناني الذين
انتصروا على «داع��ش» و«النصرة» في جرود عرسال،
وليس أولئك الذين زوروا التاريخ والحاضر والمستقبل،
وباعوا المواقف في مقابل حفنة من المال».
وإذ رأى ن «لبنان اليوم يواجه خطرا ً حقيقيا ً فعلياً،
وليس الكالم عن خطر محتمل» ،اعتبر قاووق أن الذين
«يدعمون ويحامون عن العصابات التكفيرية هم شركاء
في الدم ،وإن الدول والجهات التي تم ّول وتحمي «داعش»
و«النصرة» هم شركاء في المسؤولية والجرائم».

طالب ب�إطالق الع�سكريين الموقوفين

ّ
وهاب :للتباكي على نهب الدولة
دعا رئيس حزب التوحيد العربي
ال��وزي��ر وئ���ام وه���اب ال��دول��ة إل��ى
«إطالق سراح عسكريي قوى األمن
الداخلي المعتقلين بتهمة ضرب
بعض المجرمين في سجن رومية
أثناء التحقيق ،وإال تكون الدولة
كمن يغامر بمؤسساتها وشبابها ،إذ
لم َ
يبق لدينا سوى الجيش والقوى
األمنية ال��ذي��ن ال ي��زال اللبنانيون
يثقون بهم ،لذلك يجب على الدولة
أن تخجل على شئمتها وشرفها
وت��ط��ل��ق س��راح��ه��م ألن��ه��م ش��رف��اء،
ويجب المحافظة عليهم وحمايتهم
ألنهم أبناؤها» ،مؤكدا ً أن «اعتقالهم
تم تحت ضغط سياسي» .وطالب
القضاء العسكري ب��ـ«أن ال يستمر
في اعتقالهم ،فال يمكن محاكمتهم
لضربهم مجرمَين أحدهما ش��ارك
في ذب��ح عسكري واآلخ��ر ق��ام بنقل
إنتحاريين الى لبنان».
ودعا وهّ اب خالل استقباله وفودا ً
شعبية من كافة مناطق الجبل أمت

دارت���ه ف��ي الجاهلية ،إل��ى «وق��ف
الضغط السياسي» ،وتوجه الى «من
يتباكون مدعين اإلهتمام بحقوق
اإلنسان ومنهم من قتل  3أو  4آالف
قتيل» ،داعيا ً إياهم إلى «التباكي على
األم��وال المسروقة ونهب الدولة»،
وم��ج��ددا ً مطالبته ب��ـ«إط�لاق سراح
المعتقلين العسكريين بأسرع وقت».
وإذ ل��ف��ت وهّ ����اب إل���ى «ان��ت��ش��ار
اإلره����اب ف��ي ك��ل م��ك��ان» ،استنكر
العمل اإلره��اب��ي ال���ذي حصل في
ال��ك��وي��ت ،وأك���د «ض���رورة ال��وح��دة
الوطنية في الكويت» ،مثنيا ً على
«المواقف األخيرة تجاه لبنان وكل
اللبنانيين» ،وم��ح��ذرا ً الجميع من
«أن دعم اإلرهاب يعني بأن اإلرهاب
س��ي��ص��ل إل��ي��ه وال��م��س��أل��ة مسألة
وقت».
وطالب جميع ال��دول ،وخصوصا ً
الخليجية منها ،باإلعالن عن موقف
جدي لمواجهة اإلرهاب ،وقال« :قبل
أن نتباكى على الشهداء وقبل أن

نندب الضحايا ،المطلوب موقف
ج��دي من اإلره���اب ،وخصوصا ً من
دول الخليج ،ألن كل مصادر تمويل
اإلره��اب هي خليجية وتتم إما عبر
جهات رسمية أو عبر أفراد».
وفي الملف السوري ،قال وهّ اب
«ان التعاون والتنسيق القائم بين
أبناء المنطقة هناك والجيش العربي
السوري سينتج حماية للمنطقة ،كما
سيحصن جبل العرب وجبل الشيخ
في المستقبل».
وك��ان وهّ ��اب استقبل في مكتبه
في بئر حسن ،المبعوث الهولندي
الخاص لسورية السفير نيكوالس
فان دام ،يرافقه مستشار الشؤون
اإلقليمية في سفارة مملكة هولندا
بارت بانس ،وتناول اللقاء األوضاع
ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة ع��م��وم��ا ً وس��وري��ة
خصوصا ً والهجرة غير الشرعية
ف��ي أوروب���ا ،وأ ّك���د الجانبان خطر
«داعش» و «جبهة النصرة» على كل
المنطقة.

