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ا�ستمرار التنديد بتفجيري البرج الإرهابيين و�إ�شادات بالم�شنوق والأجهزة الأمنية

ال�سي�سي لبري :م�صر معكم في الق�ضاء على الجماعات الإرهابية و�سمومها

حزب اهلل :الفر�صة ما زالت �سانحة
للت�سوية الداخلية وانتظار الخارج عقيم
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أ ّك��د ح��زب الله أن ال بديل عن
ّ
موضحا ً أنّ
التسوية الداخلية
التسوية فيها تنازالت ومكاسب
وال يوجد تسوية بمكاسب فقط.

قاسم

بري مستقبالً السفير المصري
توالت ردود الفعل المندّدة بتفجيري برج
البراجنة اإلرهابيين ،والمشيدة باألجهزة
األمنية التي كشفت سريعا ً الشبكة التي تقف
وراء الجريمة ،فيما واص��ل رئيس المجلس
النيابي نبيه ب��ري استقبال الشخصيات
السياسية والدبلوماسية المع ّزية بشهداء
التفجيرين ،كما تل ّقى مزيدا ً من البرقيات من
الرؤساء العرب والبرلمانات العربية والدولية
المستنكرة للعمل اإلرهابي الشنيع.
وفي السياق ،استقبل بري في عين التينة
أمس السفير المصري في لبنان الدكتور محمد
بدر الدين زاي��د ،بحضور المستشار اإلعالمي
علي حمدان ،و تخلّل اللقاء عرض للتطورات
الراهنة.
وبعد اللقاء ،قال زاي��د« :تناولنا مع دولة
الرئيس بري مواضيع عدّة ،وقدّمنا أوال ً العزاء
لدولته مرة أخرى في المصاب األليم الذي وقع
األسبوع الماضي في الضاحية الجنوبية .وقد
أعربت مصر عن عزائها ووقوفها إل��ى جانب
لبنان س��واء من خالل بيان وزارة الخارجية
المصرية أو بيان األزهر الشريف أو البيان الذي
أعل ّناه في السفارة ،وللمناسبة بعث سيادة
الرئيس عبد الفتاح السيسي ،اليوم بخطاب إلى
دولة الرئيس بري حول هذا الحدث الجلل الذي
ال نعتبره فقط مصابا ً للبنان ،بل أيضا ً لمصر
ولكل األمة».
أضاف« :تط ّرقنا أيضا ً إلى المرحلة الراهنة
وال��خ��ط��ورة المتزايدة التي نعرفها جميعا ً
بالنسبة إلى االره��اب والتي تقتضي التعاون
وتضافر الجهود في كل العالم العربي لمواجهة
هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدّد الحياة في
عالمنا العربي».

برقية السيسي

وندّد الرئيس السيسي في برقيته بالتفجيرين
اإلجراميّين اللذين وقعا في الضاحية الجنوبية
على يد «داعش» اإلرهابية ،وجاء في البرقية:
«أُع��رب لكم عن تنديدي الشديد وإدان��ة مصر
البالغة لهذه األعمال الجبانة ،مؤ ّكدا ً مساندة
مصر لكم ف��ي القضاء على تلك الجماعات
اإلره��اب��ي��ة وم��ا تب ّثه م��ن سموم ف��ي المنطقة
والعالم .كما أؤ ّكد ضرورة تكاتف جميع الدول
لمكافحة هذا اإلرهاب اللعين الذي صار يطال
أجزا ًء كبيرة في العالم».

رئيس الدوما

كما تل ّقى ب��ري برقية م��ن رئ��ي��س ال��دوم��ا
الروسي سيرجي ناريشكين ،مع ّزيا ً ومستنكرا ً
التفجيرين اإلرهابيين .وأ ّك��د في البرقية أ ّنه
«ب��ات من ال��ض��روري توحيد جهود المجتمع
الدولي لمواجهة هذا الخطر اإلرهابي ،وتحقيق
السالم في الشرق األوسط».

التعاون االسالمي

وتلقى بري برقية من األمين العام التحاد
مجلس دول منظمة التعاون اإلسالمي محمود
إرول قليج ،شجب فيها «ال��ع��م��ل اإلره��اب��ي
اإلجرامي الجبان»ُ ،معربا ً عن ثقته بأنّ لبنان
بتمسك شعبه
«سيتجاوز هذه األزمة العابرة
ّ
بوحدته الوطنية وبتعايشه وتسامحه وسم ّوه
فوق جراحه ،وتقديم أمنه واستقراره وسالمته
على أي اعتبار آخر».
كذلك تل ّقى برقية مماثلة من مفوض األمم
المتحدة الثاني لشؤون الالجئين أنطونيو
غوتيريس.

إشادات باألجهزة
وإدانات للتفجيرين

وفي المواقف ،حيّا األمين العام لـ«حركة
النضال اللبناني العربي» النائب السابق

وقفة تضامنية مع شهداء تفجيري البرج في «اللبنانية»
فيصل ال��داود في بيان «ف��رع المعلومات في
قوى األمن الداخلي على جهوده وإنجازه كشف
شبكة تفجيري برج البراجنة اإلرهابيّين ،بعد
أن اعتقل أحد اإلرهابيين في طرابلس قبل أن
يفجر نفسه في جبل محسن ،إضافة إلى ما
ّ
تقوم به األجهزة األمنية األخرى في األمن العام
ومخابرات الجيش وأمن الدولة وهو ما يُطمئن
المواطن الذي بات قلقا ً من الخاليا والشبكات
اإلرهابية النائمة وعليه واجب أن يكون خفيرا ً
أيضا ً في رص��د أصحاب األف��ك��ار التكفيرية،
واإلبالغ عنها».
ورأى ال��داود أنّ «اإلره���اب المعولم الذي
ض��رب ف��ي فرنسا وأمكنة أخ��رى ف��ي العالم
ال يمكن القضاء عليه اال باجتثاث ج��ذوره
الفكرية وإنهاء دعواته اإللغائية التي تك ّفر
اآلخ��ر .ويلعب رجال الدين المسلمون الذين
يتحدثون وينشرون اإلس�لام السمح ،دورا ً
أساسيا ً في كبح تغلغل أصحاب الطروحات
والفتاوى التكفيرية ،كما على المجتمع المدني
مه ّمة في إطالق وعي وطني عابر لهذه اآلراء
واالجتهادات المتطرفة».

قبالن وق ّباني

واستقبل نائب رئيس المجلس اإلسالمي
الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن المفتي
السابق للجمهورية الشيخ الدكتور محمد
رشيد قبّاني ،مقدّما ً تعازيه بشهداء تفجيري
برج البراجنة.
وبحث الجانبان في تطورات األوضاع في
لبنان والمنطقة ،مش ّددَين على «ضرورة الوعي
والحذر من الفتن والمخططات التآمرية التي
تريد ضرب وح��دة المسلمين واللبنانيين»،
معتب َرين أنّ «التفجيرات التي حصلت في
برج البراجنة وباريس أعمال إرهابية ،ال تمتّ
إلى اإلسالم ِب ِ
صلة ،وهي تنافي القيم الدينية
واإلنسانية».
وقال قبّاني بعد اللقاء« :المسألة ليست س ّنة
وشيعة في هذا التقاتل ،أين الس ّنة والشيعة
في ليبيا وأوكرانيا ،ولكن الذين يدبّرون هذه
الفتن يجمعون مواصفات عدّة كفيلة بالتفجير
أ ّيا ً كانت .وكل هذه الحروب في العالم العربي
ليست حروب أبناء العالم العربي ،وإنما أبناء
العالم العربي لألسف مج ّندون في مواجهة كل
ما يجري ،هو تخطيط ومخطط أجنبي إلعادة
تشكيل المنطقة من جديد».

«المرابطون»

من جهتها ،ث ّمنت الهيئة القيادية في «حركة
الناصريين المستقلين -المرابطون» في بيان،
«الدور الفعّ ال الذي تقوم به شعبة المعلومات
في مديرية قوى األم��ن الداخلي في مكافحة
اإلره��اب ،حيث برزت قيمة العمل االحترافي
والتقني من خالل الكشف عن خلية التفجيرات
في برج البراجنة».
كما ن ّوهت بـ«الخطاب السياسي المسؤول
لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق،
وال��ذي يتجلّى دائ��م�ا ً في المحطات الدقيقة

والحساسة م��ن ت��اري��خ ال��وط��ن اللبناني»،
مؤ ّكدة «أنّ المؤتمر الصحفي الذي عقده وما
نحصن الواقع
أُعلن خالله يُبنى عليه كي
ّ
األمني في المرحلة المفصلية ال ُمقبلة و ل ّم شمل
جميع اللبنانيين للحؤول دون االرت���دادات
والتداعيات اإلرهابية والتخريبية التي تحصل
ليس فقط على صعيد منطقتنا ،بل على صعيد
العالم أيضاً».
وحيّا الشيخ أحمد القطان ،رئيس جمعية
«قولنا والعمل» ف��ي تصريح األم��ي��ن العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله على «خطابه
الوحدوي الجامع للّبنانيين والمانع أليّ فتنة
وخ���راب للبنان وأه��ل��ه وال���ذي انعكس ج��وا ً
إيجابيا ً على اللبنانيين جميعاً».
وشكر كل «القيادات السياسية اللبنانية وال
سيّما النائب سعد الحريري واألجهزة األمنية
كافة ،وال سيّما األمن العام اللبناني وشعبة
المعلومات التابعة لقوى األمن الداخلي على
الجو اإليجابي واالرتياح الكبير الذي انعكس
على اللبنانيين عموما ً بعد االنفجاريين
اإلرهابيين اللذين ضربا برج البراجنة».
وتمنى «لو أنّ هذا الجو اإليجابي ال يكون
مرحلة مو ّقتة ،بل فرصة سانحة إلنهاء كل
الملفات العالقة ،وال سيّما انتخاب رئيس
جمهورية للبنان يكون على قدر المسؤولية
في هذه الظروف االستثنائية التي تعيشها
المنطقة عموماً ،ولبنان خصوصاً».
واعتبر رئيس ح��زب «ال��ق��وات اللبنانية»
الدكتور سمير جعجع في تغريدة عبر «تويتر»
أ ّنه «من العار أن ال تجتمع الحكومة في لبنان
بعد أربعة أيام على تفجير الضاحية ،وسقوط
 45شهيدا ً لبنانياً».

الجامعة الثقافية

و َل َفتَ الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية
الثقافية في العالم أليخندرو خوري فارس،
ف��ي ب��ي��ان إل��ى أنّ «م��ا يحصل ال��ي��وم ي��دق
ناقوس الخطر لنا جميعاً ،إلى أي حزب أو
طائفة انتمينا ،فعسى المأساة تستنهض
عقول المسؤولين ،وتفتح قلوبهم ،فيدركوا
ّ
نلتف حول بعضنا بعضاً،
أ ّنه آن األوان كي
ألنّ االصطفافات خ ّ��رب��ت ال��وط��ن ،وجعلته
ب�لا رئ��ي��س ،وف�� ّرغ��ت ال��م��ؤس��س��ات ،وش�لّ��ت
الحكومة».
أض��اف« :إنها صرخة االغ��ت��راب كي ند ّمر
الحواجز التي نصبناها بين بعضنا بعضاً،
فنجعل م��ن ات��ح��ادن��ا ق��وة تجابه اإلره���اب
وتحصن المناعة الوطنية في
والمجرمين،
ّ
وج��ه هجمة ب��رب��ري��ة بعيدة ع��ن تاريخنا،
و ِقيَمنا ،وثقافتنا التي هي ثقافة الحياة ،ال
ثقافة الموت».
وأشار إلى أنّ «أزمة الالجئين على أرضنا،
رغم موقفنا اإلنساني الذي ال نقاش فيه حولها،
تش ّكل اليوم قنبلة موقوتة سوف تنفجر في
وجه الجميع» ،داعيا ً إلى تغليب «المصلحة
الوطنية على ك َّل األنانيات».
وه ّنأ رئيس حزب الوفاق الوطني بالل تقي

عائلة �سرور تنتظر التحقيقات
الموجهة
عقدت عائلة سرور اجتماعا ً في منزل مسعود سرور ،في اللبوة للبحث في ال ّتهمة
ّ
إلى أحد أبنائها بتهريب أحد انتحاريي برج البراجنة ،وأصدرت بيانا ً استنكرت فيه «أش ّد
االستنكار التفجير اإلرهابي الذي طال منطقة عين السكة في الضاحية الجنوبية».
وتقدّمت من عائالت شهداء التفجير عموما ً ومن عائلة شهيد البلدة إبراهيم علي عبدو
خصوصا ً بأحر التعازي ،متمنيّة الشفاء العاجل للجرحى.
وأشارت إلى أنها «تنتظر نتائج التحقيق ،فإذا تبيّن تو ّرط ابنها فهي أوال ً تتب ّرأ منه
وتطالب القضاء الذي لها ملء الثقة بنزاهته بإنزال أش ّد العقوبات بحقه».

الدين «األجهزة األمنية عموماً ،واألمن العام
وشعبة المعلومات في قوى األمن الداخلي،
ومخابرات الجيش خصوصا ً على اإلنجاز
األمني الذي تح ّقق في كشف الشبكة اإلرهابية
ّ
وحضرت تفجيري برج البراجنة»،
التي أعدّت
داعيا ً «المواطنين إلى التعاون مع األجهزة
األمنية والتبليغ عن أي شخص مشبوه».
َ
ولفتَ تقي الدين إلى «أنّ المرحلة اليوم
تستدعي تضحيات وتنازالت من ك ّل األطراف
السياسية على الساحة اللبنانية» ،مشدّدا ً
على وجوب
أن «نستفيد من االنفراج والتقارب وم ّد اليد
بين فريقي  8و14آذار لكي ننقذ لبنان من
الفتنة ومن كارثة أمنية كبرى».

تجار الشمال

وأش��ادت «جمعية تجار لبنان الشمالي»
بـ«المواقف الجبارة» التي ق��ام بها الوزير
المشنوق «في كشف الشبكات اإلرهابية ،التي
تعمل على زعزعة السلم األهلي في لبنان».
وشدّدت على «ضرورة الوقوف صفا ً واحدا ً
إلى جانب القوى األمنية وقوى األمن الداخلي
وشعبة المعلومات واألم���ن ال��ع��ام لبتر يد
اإلرهاب عن لبنان».

نقابة مح ّرري الصحافة

وأث��ن��ى مجلس نقابة م��ح � ّرري الصحافة
اللبنانية في بيان ،بعد اجتماعه أمس برئاسة
النقيب الياس عون «على عمل األجهزة األمنية
وسرعة كشفها هويّة الجناة والمح ّرضين
والمم ّولين وتوقيف البعض منهم ،وهو يرجو
أن تكون هذه المجزرة على قساوتها وفظاعتها
م��دخ�لاً إلع���ادة ب��ن��اء الثقة بين اللبنانيين
والمضي في ح��وار وطني يقود إل��ى انتشال
ّ
البالد من أزماتها».
ودعا «جميع الزمالء إلى تجنيد أقالمهم في
مكافحة الفكر التكفيري واإللغائي الذي يحلّل
اإلره���اب ،واإلض���اءة على مخاطر ه��ذا الفكر
وتأثيراته السلبية على األفراد والمجموعات
والدول».

وقفات واعتصامات تضامنية

ّ
ونظم طالب الجامعة اللبنانية  -الحدث
وق��ف��ة تضامنية م��ع ش��ه��داء تفجيري برج
البراجنة .وعاهد المتضامنون الشهداء «أننا
على الدرب سائرون بوجه ك ّل تكفير وإرهاب».
كما ن ّفذ ط�لاب كلية اآلداب ف��ي الجامعة
اللبنانية في زحلة وقفة تضامنية مع شهداء
وجرحى التفجيرين تحت عنوان «الرحمة
للشهداء ...ال للتكفير واإلره���اب» بمشاركة
أساتذة الكلية ومختلف مجالس فروع الطالب
في الجامعة اللبنانية في البقاع.
وتحت العنوان نفسه ن ّفذ ط�لاب جامعة
 LAUفي رياق وقفة تضامنية مماثلة بمشاركة
نادي النور ،ورفع خاللها المشاركون الفتات
تندّد بالعمل اإلجرامي الذي طاول األبرياء في
برج البراجنة.
كما ّ
نظمت منظمة الشباب التقدمي اعتصامين
في مدينة عاليه استنكارا ً للتفجيرات في برج
البراجنة وباريس ،وتضامنا ً مع أهالي ضحايا
هذه التفجيرات.
إلى ذلك ،أعلنت مديرية اإلعالم في الحزب
الديموقراطي اللبناني ،في بيان ،أ ّنه وبسبب
األوض���اع األمنية الراهنة ،ص��در عن رئيس
الحزب النائب ط�لال أرس�لان ،ق��رار «بإلغاء
دع���وة ال��م��ش��ارك��ة ف��ي م��راس��م ت��ك��ري��م بطل
االستقالل المغفور له األمير مجيد أرس�لان
لهذا العام ،والتي تقتصر سنويا ً على وضع
األكاليل وتالوة الفاتحة في مدافن العائلة في
الشويفات».

مزيد من اال�ستنكارات لجرائم «داع�ش» في باري�س

الم�شنوق :تجمعنا الم�صائب و �ضحايانا واحدة وعدونا واحد
ما زالت العمليات اإلرهابية التي استهدفت العاصمة الفرنسية
باريس ليل الجمعة  -السبت والتي تب ّناها تنظيم «داعش» ،تثير
ردود فعل مستنكرة على الساحة اللبنانية .وشدّد المستنكرون على
ضرورة محاربة هذه الظاهرة الخطيرة.
وفي هذا اإلطار ،قدّم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
تعازيه بضحايا الهجمات اإلرهابية في فرنسا ،إلى السفير الفرنسي
إيمانويل بون ،وذلك في دار السفارة الفرنسية ببيروت في قصر
الصنوبر.
ود ّون المشنوق كلمة في سج ّل التعازي جاء فيها« :ال تجمعنا مع
الفرنسيين الفرنكوفونية فقط ،بل المصائب أيضاً .دماؤنا واحدة،
ضحايانا واحدة ،وعدونا واحد».
وك��ان ب��ون زار وزي��ر السياحة ميشال ف��رع��ون وبحث معه
«االع���ت���داءات اإلره��اب��ي��ة ف��ي ب��اري��س وال��ع�لاق��ات اللبنانية -
الفرنسية».
وبعد االجتماع قال فرعون« :إن زي��ارة سعادة السفير كانت
مناسبة للتعبير عن أسفنا وتعازينا لكل العائالت التي أُصيبت
وتضامنا ً مع الشعب الفرنسي الصديق ومع القيادة الفرنسية،
فرنسا التي وقفت مع لبنان في كل المحن إن كانت سياسية او مالية
أو إرهابية».
واستنكر وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر ،التفجير
اإلرهابي في باريس الذي سبقه تفجير الضاحية الجنوبية في
بيروت ،وأدّى هذا العمل اإلرهابي إلى سقوط الضحايا األبرياء من
أطفال ونساء والشباب األبرياء.
أض��اف زعيتر خالل لقاء إعالمي في مكتبه في بعلبك خالل
استقباله وفودا ً شعبية وبلدية ،ومخاتير في المنطقة« :أنّ هذه

الدماء التي سقطت هي دعوة لكل اللبنانيين على مستوى الوطن
نوحد جميع القوى لنكون العين الساهرة في مواجهة هؤالء
أن ّ
التكفيريين اإلرهابيين ،ونكون اليد التي تساعد الجيش اللبناني
والقوى األمنية كافة لمكافحة اإلرهاب».
وأبرق رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي بُعيد انتقاله
من باريس إلى روما ،إلى هوالند ورئيس الوزراء الفرنسي مانويل
فالس ،ووزير الخارجية لوران فابيوس ،ورئيس مجلس الشيوخ
جيرارد الرشيه ،ووزير الدولة لشؤون البرلمان جان ماري لوغين،
ورئيس ال��وزراء السابق فرنسوا فيون ،مندّدا بـ«االستهدافات
اإلرهابية الجبانة لمواقع عدّة في العاصمة الفرنسية».
وقال»:يؤلمنا أن نشهد مثل هذه األعمال اإلرهابية في بلد صديق
للبنان ،بعد أن اكتوى بلدنا وثلّة من األبرياء بنار الحقد األعمى في
برج البراجنة».
وك��ان مخزومي أنهى زيارته إلى باريس بلقاء كل من رئيس
ال��وزراء السابق دومينيك دو فيلبان ،ووزي��ر الخارجية السابق
هوبرت فيدرين ،ورئيس تحرير إذاعة كالسيك فيليب غولت .كما
التقى وفدا ً من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم إلى مأدبة
غداء.
وكذلك التقى في العاصمة الفرنسية نائب رئيس مجلس
الوزراء البحريني علي بن خليفة آل خليفة الذي كان في العاصمة
الفرنسية.
وأ ّك��د مخزومي في ك ّل لقاءاته أنّ «مواجهة اإلره��اب تتطلّب
تعاونا ً دوليا ً بالتزامن مع البحث عن حلول سياسية لألزمات،
وال سيّما األزم��ة السورية وتداعيات استمرارها من تأثير على
استشراء العنف ليس في المنطقة فحسب ،بل منطقة المتوسط

بأكملها ،وفي بعض العواصم الغربية أيضاً».
َ
ولفتَ إلى أنّ «أمن لبنان الذي تع ّرض الهتزاز جدّي ولئيم في
منطقة برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية ،تواجهه قواته
األمنية وجيشه بثبات وقوة التحدّيات اإلرهابية» ،علما ً أنّ «ظروف
لبنان االقتصادية أيضا ً تحتاج إلى دعم فرنسا واالتحاد األوروبي».
واستنكر رئيس «اللقاء اإلسالمي الوحدوي» عمر عبد القادر
غندور ،العمليات اإلرهابية في باريس وقال في بيان« :دواعش
العصر ،هم على غير الدين الحنيف ،وهم أكثر من أساء إلى اإلسالم،
حتى أنّ كثيرين من الناس ومن بينهم «مسلمون» ،أداروا ظهورهم
إلى اإلسالم إذا كان على منهج الدواعش قتالً وحرقا ً وسبيا ً وذبحا ً
واغتصابا ً ونكاحاً ،وإقصا ًء لكافة الناس رج��اال ً ونسا ًء وأطفاال ً
ع ّزالً».
أضاف« :لذلك يجوز القول إنّ الدواعش صناعة استخباراتية
مم ّولة بأموال خليجية لضرب اإلسالم كدين ،ومنهج حياة لجدوى
صهيونية مؤ ّكدة .وبتنا نخشى أن يُفعل «اإلسالم الداعشي» فعله
ويُخرج الناس من رقبة اإلسالم أفواجاً ،وهو ما يستدعي تح ّركا ً
عاجالً على مستوى األمة ،خصوصا ً من السادة العلماء ،لتصويب
الحقائق وفضح األباطيل واألكاذيب وتنقية المناهج من الشوائب
واألدران ،لتحصين عقيدة المسلمين غير الملزمين وغير المتع ّمقين
في شرع دينهم».
و اختتم غندور« :كما استنكرنا مجزرة برج البراجنة ،وبقيّة
المجازر في الضاحية الجنوبية وطرابلس وجبل محسن وبيروت
والهرمل وعرسال ،وقتل األبرياء والعُ ّزل في أي مكان في العالم،
نستنكر اليوم مجزرة باريس وندعو إلى ائتالف أممي لمواجهة هذا
اإلرهاب التكفيري الخسيس».

و ف��ي ه��ذا اإلط���ار ،ل��ف��تَ نائب
األمين العام للحزب الشيخ نعيم
ق��اس��م ،خ�لال اح��ت��ف��ال لمناسبة
«يوم الشهيد» في كلية العلوم -
الجامعة اللبنانية  -الحدث ،إلى
أنّ األم��ي��ن ال��ع��ام للحزب السيد
حسن نصر الله «ط��رح تسوية
داخلية نعتبرها ضرورية ليتل ّقى
ال��م��واط��ن��ون وال��م��س��ؤول��ون هذه
ّ
موضحا ً أنّ
المبادرة بإيجابية»،
«ه��ذه التسوية الداخلية اليوم
ال بديل عنها لسببين :األول أنّ
انتظار التطورات الخارجية عقيم،
ألنّ من ك��ان يتوقع أن يربح في
الخارج ليربح في الداخل ،تبيّن
أن هزائم الخارج تتالى وستتالى
أكثر فأكثر ،والثاني أنّ الفرصة
مازالت سانحة في ظل استقرار
أمني معقول ومناسب فنستطيع
أن نلملم أوضاعنا وأن نناقش
ون��ت��ح��اور ون��ص��ل إل���ى النتائج
المطلوبة».
أض����اف« :ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم �ا ً أنّ
التسوية فيها تنازالت ومكاسب،
ال يوجد تسوية بمكاسب فقط،
أي علينا نحن أن نتنازل مقابل
ما نربح ،وعليهم هم أن يتنازلوا
مقابل ما يربحون ،ال يوجد في
التسوية رب��ح خالص وخسارة
خالصة .نحن ندعو إلى تسوية
فيها تبادل للتنازالت والمكاسب
من أجل انتهاز الفرصة واالنتقال
من لبنان ال��ذي يشكو إلى لبنان
ال��م��ت��ع��اف��ي .ه���ذا األم����ر يتطلّب
شجاعة وإقداماً ،نحن نملك هذه
الشجاعة ونتمنى أن يملكها كل
القادة في لبنان».
وتط ّرق إلى الوضع في سورية
فأشار إلى أنّ «الجهات التي عملت
في أفغانستان هي نفسها الجهات
التي تعمل في سورية ،التدريب
وال��ق��درة العسكرية وال��م��ال من
السعودية وم��ن معها من بعض
دول الخليج ،وك��ل التسهيالت
ُت��ع��ط��ى ل��ه��ؤالء اإلره��اب��ي��ي��ن من
أجل أن يف ّتتوا منطقتنا العربية
واإلسالمية ،ومن أجل أن يسهِّلوا
على إسرائيل مشروعها» ،مؤ ّكدا ً
أنّ «مواجهتهم بالنسبة إلينا هي
جزء من مواجهة «إسرائيل» ،يجب
أن نحرمهم من أي بيئة حاضنة،
وأن نجعلهم منبوذين بأفكارهم
وأع��م��ال��ه��م ،ألنّ ه���ؤالء يحملون
مشروعا ً واح��دا ً هو مشروع قتل
م��ن ع��اداه��م ع��ل��ى ه���ذه األرض،
ال ي��ق��ب��ل��ون أح����دا ً ح��ت��ى أن��ه��م ال
يقبلون بعض من ينش ّقون عنهم،
وبالتالي هؤالء أعداء لإلنسانية
وليس للمسلمين فقط».
وتابع «في قناعتنا ليست حربا

الموسوي والزاريني
سهلة ولكن بإمكاننا إفشالها،
وبإمكاننا أن نواجههم وأن نقضي
ع��ل��ي��ه��م ون�لاح��ق��ه��م ،م���ع ه���ؤالء
التكفيريين ليس هناك خيار ثالث:
إما الفوز وإما الهزيمة ،علينا أن
نهزمهم وبإمكاننا أن نفعل ذلك».

الموسوي

و اع��ت��ب��ر عضو كتلة «ال��وف��اء
للمقاومة» النائب نواف الموسوي
خالل رعايته حفل افتتاح «واحة
شهداء بلدة رش��اف» الجنوبية،
ب��ح��ض��ور وال���د ووال����دة الشهيد
ع��م��اد مغنية ،وع���دد م��ن عوائل
الشهداء باإلضافة إلى فعاليات
وشخصيات وأهالي ،أنّ «ما حصل
من اعتداء على أهلنا اآلمنين في
ضاحية ب��ي��روت الجنوبية ،هو
نفسه ال��ع��دوان ال���ذي ج��رى في
ضاحية باريس الشرقية ،فكالهما
اعتداء على اإلنسانية بح ّد ذاتها،
وم���ن ق��ت��ل ف��ي ض��اح��ي��ة ب��ي��روت
الجنوبية قد قتل لألسباب نفسها
في ضاحية باريس الشرقية ،كما
قتل من قبلها في بغداد وتونس
وغيرها م��ن ال��ب�لاد ،ول��ذل��ك ف��إنّ
ال��ع��ال��م ب��أس��ره يتأكد ال��ي��وم أنّ
الخطر التكفيري ليس خطرا ً على
ح��زب الله بعينه وليس تهديدا
للشيعة كطائفة ،وإنما هو خطر
على اإلن��س��ان��ي��ة ج��م��ع��اء ،وعلى
الناس في أصقاع األرض كلها».
وإذ رأى أنّ «ع��ل��ى ال��ق��وى
الدولية بأسرها أن ُتعيد النظر
في أولوياتها السياسية» ،أشار
إل��ى أنّ «األول��وي��ة األول���ى باتت
ه���ي اس��ت��ئ��ص��ال ال��م��ج��م��وع��ات
التكفيرية ،األمر الذي يبدأ أوال ً عبر
وقف عمليات التمويل والتسليح
وال��ت��دري��ب وال��ت��ح��ري��ض ونقل
اإلرهابيين بين الدول».
ورأى أنّ «الفكر المسؤول عن
إنتاج التكفيريين هو فكر معروف
باسمه وباسم دُعاته ،وكل نشر
للفكر التكفيري وتحريض من أجل
االلتزام به ،هو عمل إرهابي يجب
أن يالحق».

وف��ي ال��خ��ت��ام ،زرع الموسوي
والحضور أشجار زيتون حملت
قالدات بأسماء شهداء البلدة ،ومن
توجه الجميع لزيارة ضريح
ث ّم
ّ
الشهيد الشيخ أحمد يحي «أبو
ذ ّر» وأضرحة شهداء المقاومة في
البلدة.
وك���ان ال��م��وس��وي استقبل في
مكتبه في مجلس النواب ،الممثل
ال��دائ��م لألمم المتحدة في لبنان
فيليب الزاري��ن��ي ،على رأس وفد
وع��رض معه التطورات الراهنة
وسبل معالجتها.
وق �دّم الوفد للنائب الموسوي
«تعازيه بشهداء االعتداء اآلثم في
الضاحية الجنوبية».
ودار الحديث حول «الدور الذي
يمكن أن تقوم به األمم المتحدة،
لمساعدة لبنان على معالجة
أزماته ،وال سيّما أزم��ة الالجئين
السوريين».
على صعيد آخر ،أقام حزب الله
مراسم تكريمية في أماكن العمليات
االستشهادية التي ن ّفذتها المقاومة
اإلس�لام��ي��ة ض��� ّد أه����داف للعدو
الصهيوني خ�لال فترة احتالله
للبنان ،وذل���ك ف��ي أج���واء «ي��وم
الشهيد» ،بحضور النائب علي
فياض ،وقيادات من الحزب وعدد
من العلماء والفعاليات وعوائل
الشهداء ،حيث وضعت أكاليل زهر
على نصب الشهداء.
ودع����ا ف��ي��اض خ�ل�ال ال��ج��ول��ة
إل��ى «ت��ع��زي��ز ال��وح��دة الوطنية
والتماسك الوطني ،وإلى التعاطي
على قاعدة أنّ الخطر اإلرهابي
التكفيري ه��و أول��وي��ة يجب أن
ُتعطى كل االهتمام والمتابعة،
وال��ت��وح��د في
وك���ل اإلم��ك��ان��ات
ّ
الطاقات واإلرادات في سبيل هذه
المواجهة ،وكذلك هو األم��ر على
المستوى اإلقليمي والدولي ،حيث
أنّ ث ّمة حاجة لتعاون في سبيل
أن نضع ح ّدا ً لهذا التمدد التكفيري
الذي ال يقف عند حدود ،وال يحسب
أي حساب أليّ قيم إنسانية أو
أخالقية أو دينية».

�أ�شاد بالت�ضامن الم�صري مع لبنان

با�سيل :لم�ضاعفة الجهود لحل الأزمة ال�سورية
ث ّمن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل،
قيام مصر ب��إض��اءة األه��رام��ات ب��أل��وان ال��دول التي
تع ّرضت لهجمات إرهابية أخيراً ،وفي مقدّمها لبنان،
ُمعربا ً عن اعتزازه بهذه الخطوة.
وأشاد في تصريح لـ«وكالة أنباء الشرق األوسط»،
«بحملة التضامن الواسعة التي عبّرت عنها األوساط
المصرية الرسمية والشعبية سواء من موقف الرئاسة
والخارجية المصرية واألزهر والكنيسة ،أو الموقف
الشعبي المصري المتضامن مع لبنان وال��ذي قاده
عدد من الفنانين المصريين».
واعتبر أنّ «هذا التضامن يُعبّر عن عالقة عميقة
وتاريخية بين البلدين» .وأ ّك��د أنّ «إرادة الشعبين
العريقين ستنتصر على قوى اإلرهاب والتط ّرف التي
أخفقت في أن تجد لنفسها بيئة حاضنة في مصر أو
لبنان» ،مشدّدا ً على «ضرورة مضاعفة الجهود لح ّل
األزمة السورية على قاعدة محاربة اإلرهاب وإعادة
الالجئين إلى بالدهم وت��رك الشعب السوري يحدّد
َ
بات
مصيره ،باعتبار أنّ الوضع األمني في سورية
يش ّكل خطرا ً على المنطقة ،والعالم كله».
وكان باسيل تل ّقى رسالة دعم من إيطاليا إلى لبنان
والتعاون معه وذلك خالل لقائه أمس في قصر بسترس
السفير اإليطالي في لبنان ماسيمو مارو ّتي ،الذي قال
بعد االجتماع« :كان اللقاء مع الوزير باسيل دورياً،
نقلت خالله رسالة تعزية ودع��م للبنان من رئيس
الجمهورية اإليطالية والشعب اإليطالي بعد االعتداء

الذي طاول برج البراجنة ،نظرا ً لقرب المسافة التي
تربط بين بلدينا على حوض المتوسط .كما تناولت
مع الوزير العالقات الثنائية والمساعدة اإليطالية في
إطار التعاون الدوري».
كذلك استقبل باسيل القائم بأعمال سفارة الواليات
المتحدة األميركية في لبنان السفير ريتشارد جونز،
ال��ذي ق��ال بعد اللقاء« :ع��ق��دت اجتماعا ً مثمرا ً مع
ال��وزي��ر باسيل ،وه��و االجتماع األول بيننا .قدّمت
خالله التعازي بالحادث المأساوي ال��ذي وقع في
برج البراجنة .وه ّنأت الوزير في الوقت نفسه ،على
ر ّد الفعل السريع من ِقبَل القوى األمنية التي نأمل
تتوصل إلى كشف ك ّل الخيوط ،والقبض على
في أن
ّ
اإلرهابيين المسؤولين عن هذا الحادث الرهيب».
أض���اف« :ك��ذل��ك أجرينا خ�لال االجتماع متابعة
لألحداث المأساوية في باريس وللنتائج التي خرجت
بها محادثات فيينا ،والتي ُتعتبر ناجحة».
ون��ف��ى ج��ون��ز أن ت��ك��ون ب�ل�اده ه��ي ال��ت��ي خلقت
«داعش».
ور ّدا ً على سؤال ،أوضح جونز «أنّ للناس مخاوف
أمنية في ك ّل أنحاء العالم ،لذا ال يمكنهم أن يشعروا
بأمان في أي مكان .وبعد االعتداءات التي استهدفت
باريس ،أين يمكن أن يكون األمان؟ ال يمكننا أن نشعر
باألمان إال بعد أن نضع ح ّ��دا ً
ّ
لتفشي وب��اء اإلره��اب
وليس هناك من أي مب ّرر لقتل األبرياء ،أ ّيا ً تكن القضية
أو الغاية».

النابل�سي :الحوار مَعبر �إلى ال�سالم واال�ستقرار
أ ّك��د الشيخ عفيف النابلسي
خالل لقائه وفدا ً من ملتقى حوار
األديان والثقافات برئاسة الشيخ
حسين شحادة ،أنّ «الحوار يش ّكل
مَعبرا ً نحو السالم واالستقرار،
كما أ ّن��ه يعكس حاجة إنسانية
ل��ل��ت��واص��ل وال��ت�لاق��ي والتفاعل
اإليجابي في سبيل الخير والوطن
والمجتمع» .
ورأى أنّ «ال��ظ��روف الحالية
في لبنان والمنطقة تح ّتم علينا
مواصلة مسيرة الحوار بكل قوة،
س��واء على مستوى المؤسسات
السياسية أو ع��ب��ر الجمعيات
والنوادي الثقافية واالجتماعية.
ورأى النابلسي أن «م��ن غير
الممكن أن نصل ب��األزم��ات إلى
الحلول ،أو باألوضاع الراهنة إلى

النابلسي مع وفد ملتقى حوار األديان والثقافات
شاطىء اآلمان إذا لم ُنع ِل من شأن
الحوار إلزالة كل رواسب التخلف

والهمجية والعنف السلبي والحقد
المتبادل».

