حمليات �سيا�سية

السنة السابعة  /السبت  8 /آب  / 2015العــدد 1852
Seventh year / Saturday / 8 August 2015 / Issue No. 1852

بد�أ زيارته �إلى البقاع من المريجات ولقاء حا�شد عند المي�س

الراعي :معنيون بما يجري حولنا وعلينا الم�شاركة في المخارج
أك��د البطريرك الماروني بشارة
الراعي أننا «معنيون بكل ما يجري
من حولنا في بعض الدول العربية،
وعلينا أن نشارك في إيجاد المخارج
لهذه المأساة» التي تمر بها ،وأشار
إل���ى أن «م��ج��ل��س ال��ن��واب معطل،
والحكومة مهددة بالتعطيل ،وهذا
من انعكاسات عدم انتخاب رئيس».
وأك��د الراعي من كنيسة صالون
كنيسة مار جرجس في المريجات في
مستهل جولته البقاعية مساء أمس
والتي تستمر حتى يوم غد األحد،
أن زيارته تندرج «ف��ي إط��ار عيش
هذه الشركة والمحبة التي تحتاج
إلى التواصل ،ومن الطبيعي أن يزور
البطريرك األبرشيات والجميع كي
نعرف بعضنا عن قرب ،ولكي نعيش
أكثر فأكثر الهم المشترك».
وأش����ار إل���ى «أن��ن��ا ن��ح��ت��اج إل��ى
بناء الشركة ،فبلدنا لبنان نظامه
الديموقراطي جميل ،وه��و جميل
بمكوناته المتنوعة السياسية
والدينية ،وعلينا أن نبني الوحدة
الوطنية لنحافظ على جمال لبنان.
جئنا ال��ي��وم إل���ى ال��ب��ق��اع لنعيش
همومكم على كل المستويات ألننا
ف��ي لبنان نتلقى تداعيات أزم��ات
المنطقة ،وخصوصا ً النازحين».
وتمنى ال��راع��ي أن «تنتهي هذه
ال���ح���روب ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة ،وي��ع��ود
النازحون إل��ى دي��اره��م ،وأن يحل
ال��س�لام ف��ي المنطقة» ،وق���ال« :إن
لبنان يتأثر بما يجري في الشرق
من حوله» .وأضاف« :نحن نطالب
كل يوم بانتخاب رئيس للجمهورية
ألن البلد ال يمكن أن يستمر من دون
رئيس ،وال يمكن ألي شيء في هذه
الحياة أن ينتظم من دون رأس».
وت � ّم االحتفاء بالراعي وتكريمه
من قبل أبناء البلدة كا ّفة ،وبحضور
ن����� ّواب ال��م��ن��ط��ق��ة وال�� ّرس��م��يّ��ي��ن،
السياسيّة
إضاف ًة إل��ى الفاعليّات
ّ
واألمنيّة في المنطقة ،والفاعليّات
البلدية واالختياريّة ومم ّثلي عدد
م��ن األح����زاب .وس��اه��م القوميّون
االجتماعيّون في الت ّرحيب بالراعي
من خالل الحضور ورفع الفتة لهذه
المناسبة.

جديتا

بعدها انتقل ال��راع��ي إل��ى بلدة
جديتا حيث كان في استقباله كتلة
«نواب زحلة» ،النائب روبير غانم،
محافظ البقاع أن��ط��وان سليمان،
مسؤولو ت��ي��ار ال��م��رده ولفيف من
الكهنة واالكليروس يتقدمهم مطران
زحلة للطائفة المارونية جوزيف
معوض.

مكسة

وبعد دخوله كنيستها ومباركتها،
توجه إلى بلدة مكسه ،حيث أعد له
ّ
استقبال ح��ا ّر ،وتقدم المستقبلين
مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل
الميس وحشد كبير من أبناء البلدة
والجوار.
وب��ع��د م��ب��ارك��ة ال��راع��ي كنيسة
البلدة ،ألقى الميس كلمة ترحيبية
مقتضبة.
ث��م زار ال��راع��ي م��ن��زل الميس،
حيث ك��ان في استقباله ع��دد كبير
م��ن رؤس���اء البلديات والمخاتير
والفاعليات وممثلي األحزاب.
وألقى الميس كلمة عبّر فيها عن
سعادته وسعادة «البقاعيين بزيارة
غبطة البطريرك للبقاع» ،وق��ال:
«ه���ؤالء البقاعيون ال��ذي��ن نتحدث
باسمهم يحافظون على الجمهورية،
كما نحافظ على لبنان روحا ً وجسداً،
دولة وشعباً».
وأض����اف« :زي��ارت��ك��م للمنطقة
سيسعد بها أبناء الكنيسة ،وأرض
لبنان التي مشيتها بكل محافظاتها
تحفظ لك مسيرتك ،وهل يعقل يا
ص��اح��ب الغبطة أن ت��زور البقاع
وال نكون من أوائ��ل المستقبلين؟
فمشكلة لبنان في السياسة ،لكن
حظه كبير بالرعاية ،هذا هو البقاع
ال��ذي تحبه ويحبك ،وسيكون له
جانب بصدرك ،وأن��ت األمين على
محبة الرجال».
من جهته ،شكر ال��راع��ي للمفتي
مشاعره وع��واط��ف��ه ،وق���ال« :ليس
ال��ب��ق��اع ب��ع��ائ�لات��ه ي��ح��م��ل صفة
التعايش ،ب��ل ه��ذا ه��و لبنان بكل
عائالته» .وقال« :نحن معنيون بكل
ما يجري من حولنا في بعض الدول

استقبال حاشد للراعي في المريجات
العربية ،وعلينا أن نشارك في إيجاد
المخارج لهذه المأساة التي يمر
بها العالم العربي .هذا اللقاء الذي
يجمعنا اليوم مسلمين ومسيحيين،
سياسيين ورج��ال دي��ن ،وفاعليات
اجتماعية ،نجدد إيماننا بلبنان الذي
قال عنه قداسة البابا يوحنا بولس
الثاني ،انه أكثر من رسالة للشرق
والغرب».
ب��ع��د ذل���ك ،ت��وج��ه ال��راع��ي إل��ى
ب��ل��دة ق��ب ال��ي��اس وزار كنيستها

تد�شين بيت الريا�ضات الروحية في دير المخل�ص

لحّ ام :ابقوا في الم�شرق هنا تاريخنا وم�ستقبلنا
احتفلت الرهبانية المخلصية
بتدشين بيت الرياضات الروحية
في دير السيدة قرب دير المخلص في
جون ،برعاية بطريرك أنطاكيا وسائر
المشرق للروم الملكيين الكاثوليك
لحام وحضوره
غريغوريوس الثالث ّ
وراع���ي أبرشية صيدا ودي��ر القمر
للروم الكاثوليك المطران إيلي بشارة
ال��ح��داد ،الرئيس ال��ع��ام للرهبانية
المخلصية األرش��م��ن��دري��ت إنطوان
دي���ب ،الرئيسة ال��ع��ام��ة للراهبات
المخلصيات األم منى وازن ورئيس
مدرسة دير المخلص األب عبدو رعد
ورهبان وراهبات.
وبعد التدشين ،انتقل الجميع إلى
دير المخلّص ،حيث أقيم في كنيسة
الدير ق��داس احتفالي لمناسبة عيد
التجلّي والذكرى  300لتأسيس الدير،
ترأسه الرئيس العام األرشمندريت
دي��ب ،في حضور البطريرك لحام،
ال��وزي��ر السابق الياس حنا ،راعي
أب��رش��ي��ة بعلبك ل��ل��روم الكاثوليك
ال��م��ط��ران ال��ي��اس رح���ال ،المطران
ال���ح���داد ،األب ن��ق��وال س��اب��ا ممثالً
متروبوليت مرجعيون وصيدا وصور
وتوابعها للروم األرثوذكس المطران
الياس كفوري ،الرئيسة العامة األم
وازن ،رئيس ات��ح��اد بلديات إقليم
ال���خ���روب ال��ج��ن��وب��ي ح��س��ي��ب عيد
وحشد من الفاعليات وأهالي المنطقة
والجوار.
وتخلل القداس قبول أربعة طالب
في اإلبتداء الرهباني.
ثم ألقى األرشمندريت ديب عظة
رحب في مستهلها بالجميع وشكر
لحام حضوره.
للبطريرك ّ
�ح��ام كلمة ف��أع��رب عن
ث��م القى ل� ّ
«س��روره لوجوده في دير المخلص

لحام في دير المخلّص
البطريرك ّ
بين هذا الحشد الكبير من المواطنين»،
مشيرا ً إلى «أهمية موقع دير المخلّص
وم��ك��ان��ت��ه ورس��ال��ت��ه ال��ت��اري��خ��ي��ة
واإلي��م��ان��ي��ة ف��ي ال��م��ن��ط��ق��ة» .وهنأ
الرهبانية على «قبول الطالب األربعة
ف��ي االب��ت��داء الرهباني م��ن بعلبك
وبيروت وغيرها من المناطق» ،آمالً
بأن «يكون في كل بيت خوري حتى
يخدم المسيح» ،م��ش��ددا ً على «أن
تراث دير المخلّص العامر الذي اراده
المؤسس المطران افتيموس الصيفي
وآباء الدير مدى  300عام في الشوف
والجنوب مركز إشراق روحياً».
تالق حضاري
وأضاف« :انه مكان ٍ
وتفاعل ب ّناء بين الطوائف اللبنانية،
ف��ه��ذا ه��و ال��ت��راث ال���ذي على جميع
اللبنانيين وعلى آباء دير المخلّص ال
بل على جميع المسيحيين المشرقيين
أن يحافظوا عليه ألنه جوهر رسالتهم
وح��ض��وره��م وش��ه��ادت��ه��م ف��ي ه��ذا

المشرق العربي ،مهد المسيحية ،هذا
هو تاريخهم ،وهذا هو تاريخنا ،وهذا
هو مستقبلنا ،فكما صنعنا التاريخ
سنصنع المستقبل ،وه��ذا ما يعطي
المسيحيين القوة لكي يحافظوا على
هذا التراث وعلى هذا التاريخ المجيد
على رغم المآسي الراهنة التي تعصف
بعالمنا العربي منذ خمسة أعوام».
لحام« :إن أوالدن��ا ينتابهم
وتابع ّ
الخوف يوميا ً خصوصا ً في سورية،
م��ن ال��ه��ج��رة إل��ى ال���دول األوروب��ي��ة
وغيرها من الدول الغربية ،فكما قال
يسوع «ال تخافوا» ،نقول لكم« :ابقوا
هنا كي يبقى يسوع ،ابقوا هنا فتبق
األدي���ار والكنائس ،فقد تهدم 150
كنيسة في سورية ،إضافة الى بيوت
الناس التي تهدم .إن الكنائس تع ّمر،
أما إذا لم يكن هناك من ناس فمن يع ّمر
الكنائس ،لذلك أقول لكم «ابقوا».

دان خطف  230مدني ًا من ريف حم�ص

مجل�س الكنائ�س :لتكثيف الجهود
لمعرفة م�صيرهم و�إطالقهم
أعلن األمين العام لمجلس كنائس الشرق األوسط
األب ميشال جلخ في بيان ال��ي��وم ،أنّ «م��رة جديدة
تمتد يد اإلره���اب ال��ى أعناق المسيحيين العزل في
سورية ،فبعد م��رور أقل من ستة أشهر على احتجاز
وخطف عشرات المسيحيين من قريتين آشوريتين في
محافظة الحسكة في شمال شرقي سورية ،وبعد خطف
المطرانين منذ أكثر من سنتين ،قامت جماعات إرهابية
بخطف نحو  230مدنياً ،بينهم  60مسيحيا ً على األقل،
بعيد استيالئهم على بلدة القريتين في ريف حمص،
بحسب ما أفادت وكاالت األنباء ووسائل اإلعالم».
وأعرب المجلس عن «ألمه وأسفه مجددا ً لهذه الجرائم
التي تطاول المسيحيين والمسلمين على حد سواء ،وال
سيما أولئك الذين ال ناقة لهم وال جمل بما يحدث من
أعمال إرهابية ،وبخاصة في سورية التي يتعرض

مواطنوها باسم الدين مرة تلو أخرى لطعنات في دور
عباداتهم وبيوتهم وأطفالهم ونسائهم».
ودان «عملية الخطف» ،داعيا ً «المجتمع الدولي
وال��ح��ك��وم��ات المعنية وج��م��ع��ي��ات ح��ق��وق اإلن��س��ان
والمرجعيات الدينية إلى تح ّمل مسؤولياتها إلظهار
حقيقة ما يجري في شرقنا عامة واليوم في سورية
بنوع خ��اص ،والعمل على تكثيف الجهود والسعي
لمعرفة مصير هؤالء األبرياء وإطالق سراحهم».
وأم��ل «ع��دم تكرار المشهد الالإنساني لئال تصبح
عملية ال��خ��ط��ف ال��ي��وم شبيهة بمصير المطرانين
المخطوفين باألمس ،فال نبقى من دون خبر وال نسمع
صوت من يطالب باإلفراج عنهما .أملنا بصحوة ضمير
تعزز ال��ح��وار والمصالحة م��ن أج��ل عالم أكثر إخ��اء
وسالماً».

«سان إميل».

تعلبايا

واختتم الراعي اليوم األول من
زيارته إلى البقاع في بلدة تعلبايا،
حيث أقيم له حفل استقبال في باحة
الكنيسة ،شارك فيه رئيس وأعضاء
المجلس البلدي والمخاتير وعدد
كبير من أبناء البلدة من كل الطوائف،
بعد أن زار بلدة شتورة وبارك كنيسة
سيدة البشارة.

النابل�سي:
الو�ضع يزداد
خطورة
اعتبر الشيخ عفيف النابلسي
في تصريح انه «تتعزز بين يوم
وآخر بوارق األمل بشأن الحلول في
المنطقة وال سيما األزمة السورية
حيث تشهد الساحة الديبلوماسية
مزيدا ً من الحراك تقوده موسكو
وتشارك فيه طهران وعُ مان ألجل
وضع حد للصراع الذي دام أكثر
من أربع سنوات ،ويبدو أن نتائج
االتفاق النووي بدأت تعكس ثقلها
اإليجابي على بعض الملفات وقد
ت��ك��ون األزم���ة ال��س��وري��ة م��ن أول
الملفات التي يمكن أن تستفيد من
نتائج االتفاق».
وأضاف« :على أمل بأن يحصل
م��ا ه��و ملموس وج��دي على هذا
الصعيد .يبقى الوضع اللبناني
على حاله بل يزداد خطورة نتيجة
ت��ض��ارب المصالح بين مختلف
ال��ق��وى ال��م��ش��ارك��ة ف��ي السلطة،
وال��ت��ي تنعكس ف��ي شكل كارثي
وم��أس��وي على مختلف قطاعات
الحياة والعمل .فاألزمة السياسة
لم تقف عند ح��دود االختالف في
ال��خ��ي��ارات السياسية ،ب��ل وصل
األم��ر إل��ى الملفات المعيشية من
م��اء وك��ه��رب��اء ون��ف��اي��ات وغيرها
الكثير .وكل يوم نجد أزمة جديدة
هي نتاج التفكير الطائفي األسود
واألنانية المفرطة في الحصول
على المزيد من األرباح على حساب
الشعب المسكين».
واختتم النابلسي« :لقد تردت
الخدمات في شكل فظيع ما يؤكد
أن لبنان ليس بحاجة إل��ى عقد
سياسي جديد فحسب ،ب��ل عقد
إنساني جديد ،ألن��ه مهما بلغت
ال��خ�لاف��ات ال��س��ي��اس��ة ي��ج��ب أن
تبقى ش��ؤون ال��ن��اس والخدمات
المقدمة لهم مستمرة بال انقطاع
ول��ك��ن ف���ي ه���ذا ال��ب��ل��د ي��رب��ط��ون
لقمة ال��خ��ب��ز ب��ال��ت��واف��ق ،وال��م��اء
بالتوافق ،والكهرباء بالتوافق
وجمع النفايات وكنس الشوارع
بالتوافق .توافق ولكن ليس من
أجل المواطنين وإنما توافق على
ال��ح��ص��ص وال��م��ك��اس��ب وه���ذا ما
يجعل البلد رهينة إرادات الزعماء
وسكوت المواطنين».

ح ّيت المقاومة في ذكرى حرب تموز
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الأحزاب :للم�شاركة في التعبيرات ال�شعبية
عن رف�ضها للو�ضع المتردي

اجتمع األحزاب عند سعد
عقد لقاء األح��زاب اللبنانية بعد
اجتماعه الدوري في صيدا أمس في
مقر قيادة التنظيم الشعبي الناصري
برئاسة األمين العام للتنظيم أسامة
سعد ،وتوقف ،بحسب بيان صدر عن
المجتمعين «أمام المشهد السياسي
ال��ذي يجري في الوطن وال��ذي ظهر
إل���ى ال��ع��ل��ن كتعبير ع��ن خ�لاف��ات
سياسية لها عالقة بالمحاصصة
وتوزيع الغنائم بعيدا ً عما يجري من
أزم��ات اقتصادية ومعيشية صعبة
يعيشها المواطن من القمامة التي

تمأل الشوارع ،إلى انقطاع الكهرباء
والماء» ،مطالبا ً «بوضع ح ّد للسرقة
والسمسرة واالستهتار بمصلحة
المواطن» ،وداعيا ً إلى «المشاركة
الفعّ الة في التعبيرات الشعبية عن
رفضها للوضع المتردي القائم».
وأض��اف« :في ذك��رى حرب تموز
المجيدة التي انتصر فيها الشعب
اللبناني ومقاومته وجيشه الوطني
وجه اللقاء
على العدو الصهيونيّ ،
التحية للمقاومة الباسلة ضد العدو
وج���ه التحية لكل المقاومين
كما ّ

الشرفاء الذين يدافعون عن الوطن
ضد اإلرهاب التكفيري».
ون��بّ��ه ال��ل��ق��اء م��ن «خ���ط���ورة ما
يجري ف��ي مخيم عين الحلوة من
محاوالت ج ّر المخيم إلى غير موقعه
الطبيعي» ،داعيا ً «القوى السياسية
الحريصة على المخيم إلى المزيد من
اإللتفاف حول المؤسسات الشرعية
الفلسطينية ودعم القوة األمنية في
المخيم التي لها دور أس��اس��ي في
حمايته م��ن ال��ق��وى الظالميّة التي
تحاول السيطرة عليه».

ّ
وهاب :انت�صار المقاومة في الجنوب
هو �سبب متاعب لبنان وبع�ض الدول الحليفة

يونان ي�ستذكر التهجير من نينوى:
يعاني �أبنا�ؤنا الأمرّين من «داع�ش» ومثيالته
لمناسبة الذكرى السنوية األول��ى للتهجير من سهل نينوى ،أصدر
بطريرك السريان الكاثوليك األنطاكي اغناطيوس يوسف الثالث يونان،
بيانا ً قال فيه« :في هذا اليوم السابع من آب ،نستذكر بأسى النكبة
المشؤومة التي حلّت لس ّنة خلت بكامل أبرشية الموصل وسهل نينوى
وكركوك وكردستان للسريان الكاثوليك ،كما بإخوتنا من أبناء الكنائس
الشقيقة السريانية األرثوذكسية والكلدانية واآلشورية ،أساقفة وخوارنة
وكهنة وشمامسة ورهبانا ً وراهبات ،مع عشرات اآلالف من المؤمنين
والمؤمنات ،الذين اقتلعتهم يد اإلره���اب األكثر بشاعة في التاريخ
الحديث».
وأضاف« :لقد أضحى هؤالء جميعا ً نازحين ومشتتين في كردستان
المضياف ،وال يزال الكثيرون تائهين في البراري والجبال وما وراء البحار.
إننا نؤكد لهم جميعا ً مشاطرتنا قلبيا ً وإيمانيا ً المصائب والنوائب التي
حلّت بهم ،وال تزال تح ّل في بلدهم ،وتهدّد وجودنا المسيحي في الشرق،
ال سيما الحضور السرياني الذي يرجع إلى آالف السنين ،إن في العراق
الغالي ،وإن في سورية الحبيبة حيث يعاني أبناؤنا األم ّرين من «داعش»
ومثيالته ،اضطهادا ً وخطفا ً وتنكيالً وتعذيبا ً وقتالً ،بخاصة ما يحدث في
هذه األيام األخيرة في بلدة القريتين في حمص ،وبعد مرور قرابة الثالثة
أشهر على خطف كاهنها األب جاك مراد ،مطالبين بإطالقه فوراً».
وإذ جدّد يونان «دعاءنا كي تنتهي هذه المحنة بكابوسها المخيف،
فيعود المهجرون إلى ديارهم وأرض آبائهم وأجدادهم بحرية وكرامة»،
أكد البقاء «متحدين معهم بالصالة على هذه النية ،متقوين بالرجاء «فوق
كل رجاء» ،ومتكلين على حنانه تعالى ورحمته وعدله».

وفد فل�سطيني بحث مع �شمالي
�أو�ضاع «�أونروا» المالية
زار وفد من الفصائل الفلسطينية المدير العام لوكالة «أون��روا» في لبنان
ماتياس شمالي في مكتبه في بيروت بناء على دعوة منه.
وقدم شمالي خالل اللقاء عرضا ً آلخر التطورات واألوضاع واألزمة المالية
التي تمر بها الوكالة والعجز الحاصل في موازنتها والبالغ مئة مليون دوالر،
مشيرا ً إلى «أن هذا العجز سيؤدي إلى تقليص الخدمات األساسية لالجئين
الفلسطينيين خصوصا ً في مجاالت التعليم والصحة والتوظيف والمساعدات
المالية للنازحين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان ،إضافة إلى المساعدات
التي يتم تقديمها لنازحي مخيم نهر البارد».
من جهته ،تحدث أمين سر الفصائل الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات
باسم الفصائل معربا ً عن «رفض أية إجراءات أو قرارات تتخذها األونروا والتي
من شأنها أن تمس في شكل مباشر مختلف القضايا والمتطلبات واالحتياجات
المعيشية والحياتية واإلنسانية لالجئين الفلسطينيين».
وطالب «المجتمع الدولي والدول المانحة بضرورة تأمين التمويل الالزم لـ
«أونروا» حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها» ،معلنا ً «استمرار االعتصامات
والتحركات الشعبية ،وتصعيدها على المستويات كافة وفي كل المخيمات ،مع
تأكيد الحرص الشديد على مؤسسة «أونروا» والتمسك بها باعتبارها الشاهد
الحي على الجريمة التي ارتكبها العدو «اإلسرائيلي» بحق شعبنا».

عبد الخالق ي�سحب تر�شيحه
لمجل�س نقابة المح ّررين
أعلن المدير المسؤول في صحيفة «البناء» الزميل رمزي عبد الخالق ،بعد
لقائه نقيب مح ّرري الصحافة اللبنانية الياس عون وع��دد من المرشحين
لعضوية مجلس النقابة في االنتخابات المق ّرر حصولها يوم األربعاء المقبل
( ،)2015/8/12سحب ترشيحه لعضوية مجلس النقابة ،مؤكدا ً دعمه
الالئحة التي يرأسها النقيب عون ،وآمالً أن تجتمع كلمة ك ّل الزمالء لما فيه
مصلحة النقابة والمنتسبين إليها والصحافة اللبنانية بشكل عام.
وقد كلّف النقيب عون الزميل عبد الخالق بنقل تحياته وتحيات أعضاء
الالئحة إلى رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد حردان،
شاكرا ً إياه على دعمه ،ومؤكدا ً الحرص على التعاون مع ك ّل الزمالء ،واالستفادة
من خبراتهم وعطاءاتهم في «مهنة المتاعب» ،سواء كانوا أعضاء في مجلس
النقابة أو في الهيئة االستشارية للمجلس.

وهاب خالل حفل التخريج
رأى رئيس ح��زب التوحيد العربي وئ��ام وهّ ���اب ،أن
«انتصار المقاومة في الجنوب هو سبب كل المتاعب التي
يتعرض لها لبنان وبعض الدول الحليفة من قبل بعض
ال��دول العربية وأميركا و«إسرائيل» وتركيا» ،معتبرا ً
انه «أصبح من الالزم أن نعتمد على أنفسنا» ،داعيا ً إلى
«النزول إلى المجلس النيابي لتشريع القوانين الملحة،
وعلى رأسها مشروع استخراج النفط».
وسأل وهّ اب خالل رعايته حفل تخريج طالب الجامعة
األميركية للثقافة والتعليم « »AUCEفي بنت جبيل
«دورة الشهيد حسين حمود»« :كيف ال ألبّي دعوة بنت
جبيل وهي التي لبّت دع��وة الدفاع عن كل األم��ة عندما
احتاجتها؟ كيف ال ألبي دعوة بنت جبيل التي لبت مع
أخواتها مارون الراس وعيناتا وعيتا الشعب نداء الكرامة
والعز والبطولة؟ كيف ال ألبي دعوتها وهي التي رفعت
رأسنا جميعا ً ألنها صمدت وقاومت وانتصرت وأصبح
الصغار في هذه األمة يرون أنفسهم أقزاما ً أمام انتصارها»،
مشيرا ً إلى أنه «منذ انتصار بنت جبيل ونحن نعاني من
هؤالء األقزام الذين يتطاولون على كبار هذه األمة .نعم كما
تطاول سفهاء قريش منذ  1400عام على الرسول ،سفهاء

األمة اليوم يتطاولون على حفيد الرسول ورفاقه ألنهم
يخافون االنتصار».
وعن مشاركة حزب الله في الحرب في سورية ،أكد
وهّ ��اب أن «المواجهة التي تحصل اليوم على مساحة
األم��ة كلنا معنيون بها ،ومن يقف على الحياد في هذه
المعركة هو يقف مع التكفير والفريق اآلخر ( )...ال حياد
في هذه المعركة ألن اليوم المعركة في سورية تم ّثل خط
الدفاع األول عن كل األمة ،وكما كانت سورية الداعم األول
للمقاومة إلى جانب الجمهورية اإلسالمية اإليرانية أؤكد
لكم أنه بقوة سورية ودعم المقاومة وإي��ران وكل القوى
الصديقة ستعود سورية كما كانت داعما ً أساسيا ً لهذه
المقاومة».
وتوجه وهّ اب إلى «فريق  14آذار» قائالً« :ما يحصل
ّ
اليوم من رهن سياسة البلد بالخارج هو مسخرة حقيقية
على مستوى الكثير من القيادات المدعوة اليوم أكثر من أي
وقت مضى إلى أن تأخذ دورها على المستوى الوطني وأن
تعتمد الحلول الداخلية ال الخارجية» ،مطالبا ً بـ«العمل
على إنتاج قانون انتخابات عصري والتمسك بخيار
المقاومة وانتخاب رئيس للجمهورية».

تنديد لبناني لتفجير م�سجد �أبها
التوحد في مواجة الإرهاب
ودعوات �إلى
ّ
أجمعت المواقف اللبنانية على إدانة
التفجير ال��ذي استهدف مسجد قوات
ال��ط��وارئ في مدينة أبها في المملكة
العربية السعودية ،وأعلنت وقوفها
إلى جانب المملكة لمواجهة اإلره��اب
والتصدّي له.
وفي السياق ،أبرق الرئيس ميشال
سليمان إلى الملك السعودي سلمان بن
عبد العزيز معزيا ً ومستنكرا ً التفجير
اإلرهابي.
وج��ه النائب محمد الصفدي
كذلكّ ،
برقية تعزية وتضامن مع السعودية
قيادة وشعباً» ،وقال في تصريح «بعد
القطيف وال��دم��ام ،استهدف اإلره��اب
قوات سعودية في جنوب البالد ،ومن
ق��ام بهذا العمل اإلج��رام��ي ع��دو للدين
واالنسانية».
وأعلن الصفدي أننا «نقف إلى جانب
السعودية في مواجهة خطر اإلره��اب
ونتضامن معها في مصابها األليم».
كما أبرق النائب م��روان حماده إلى
كل من وزير خارجية السعودية عادل
الجبير وسفيرها في لبنان علي عواض
العسيري ،مستنكرا ًالتفجير.

مراد

واعتبر رئيس حزب االتحاد الوزير
السابق عبدالرحيم م��راد أن االنفجار
المجرم «عمل إجرامي بامتياز نفذته
أي��ا ٍد عميلة ال تقيم حرمة لبيوت الله،
وال للمصلين ،والتي تعمل على إفساد
الحياة العربية وإع��ط��اء ص��ورة غير
حقيقية عن اإلسالم السمح وتشويهه،
خدمة ألعداء األمة تعزيزا ً للفتن داخل

مجتمعاتنا».
ولفت م��راد ال��ى أن «ه��ذه العملية
الحاقدة تأتي ضمن سلسلة من العمليات
منفذها استهداف المساجد لزعزعة
االستقرار واألمن ،ودعوة إلى فتن تتغلب
فيها العصبيات إرض��ا ًء لمشغلي هذه
الجماعات ال��ذي��ن يضمرون الشرور
لمجتمعاتنا العربية واإلسالمية» .ودان
مراد باسمه وباسم حزب االتحاد هذا
العمل اإلرهابي ،داعيا ً إلى «يقظة عربية
– إسالمية تجاه ما يخطط لنا ،وإلى
تعزيز وحدتنا في مواجهة ما يستهدفنا
من إجرام أعمى».
كما أبرق مراد ،الى الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي مهنئا ً بافتتاح قناة
السويس الجديدة.

مخزومي

وأبرق رئيس حزب الحوار الوطني
ف���ؤاد م��خ��زوم��ي ،مستنكرا ً الهجوم،
اإلرهابي ومعزيا ً بالضحايا عسكريين
ومدنيين ،إلى الملك سلمان ،وكل من ولي
العهد محمد بن نايف وولي ولي العهد
وزي��ر الدفاع محمد بن سلمان ،وأمير
منطقة عسير فيصل بن خالد ،ووزير
الحرس الوطني متعب بن عبدالله،
ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.
واس��ت��ن��ك��ر ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد
األمير قبالن التفجير «الذي يندرج في
خانة اإلرهاب التكفيري الذي استهدف
المساجد في الكويت والسعودية»،
داعيا ً «الجميع ليتعاونوا على محاربة
اإلرهاب التكفيري فيتم اجتثاث اإلرهاب

م��ن ح��ي��ث ن��ش��أ وت���رع���رع فنتضامن
ف��ي محاربة الفساد والظلم والبغي
والمنكر».
ودان األم��ي��ن ال��ع��ام لحركة األم��ة
الشيخ عبد الناصر جبري العملية
اإلجرامية داعيا ً «الحكومات الداعمة
للمجموعات اإلجرامية إلى وقف تبني
وتمويل ه��ذه المجموعات التكفيرية
التي تعمل في البالد الفساد والتضليل،
وكذلك شعوب أمتنا العربية واإلسالمية
إلى نبذ التعصب والعنف والفرقة وإلى
الوحدة بين جميع مكونات شعوبنا
لمواجهة الخطر اإلج��رام��ي التكفيري
صنيعة العدو الصهيو-أميركي الذي
يهددنا جميعاً».

حبلي

كما دان ك��ل م��ن «ح��رك��ة التوحيد
االسالمي» والمؤتمر الشعبي اللبناني،
التفجير االرهابي ،فيما دعا إمام مسجد
إبراهيم في صيدا الشيخ صهيب حبلي
إلى «أقصى درجات التضامن والتعاون
ف��ي التصدي للخطر التكفيري ال��ذي
وص��ل خطره إل��ى دول الخليج وبات
يهدد أمنها واستقرارها» ،مشيرا ً إلى أن
التفجير الدموي الذي شهدناه في مدينة
أبها السعودية يؤكد بما ال يدع مجاال ً
للشك ،بأن هذا التنظيم ال يوفر حتى من
رعاه ووفر له البيئة الحاضنة ،والمشهد
ف��ي تركيا ليس أف��ض��ل ح���اال ً فها هو
مسلسل اإلرهاب يضرب المدن التركية،
وي��وق��ع األب��ري��اء ضحية لسياسات
الرئيس التركي (رجب طيب) أردوغان
اإلخوانية».

