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محملة �أميركا والغرب الم�س�ؤول ّية
موجة ا�ستنكار لبنان ّية وا�سعة لجريمة ني�س الإرهاب ّية
ّ

3

«القومي» :للتح ّرك وال�ضغط على الحكومات المتو ّرطة في دعم الإرهاب وت�شكيل �إرادة دول ّية �صادقة وجديّة لمواجهته
توالت أمس اإلدانات لمسؤولين وشخصيّات وأحزاب العتداء نيس اإلرهابي.

ب ّري

وفي السياق ،أبرق رئيس المجلس النيابي نبيه ب ّري إلى الرئيس الفرنسي
فرنسوا هوالند ،مستنكرا ً ومقدّما ً «باسمه واسم مجلس الن ّواب اللبناني أح ّر
التعازي بضحايا الهجوم اإلرهابي الوحشي المر ّوع الذي تع ّرضت له مدينة
نيس ،وأسفر عن مجزرة بشريّة كبيرة» ،مدينا ً «هذه الجريمة الكبرى التي
تذ ّكرنا بضحايا العمليّة اإلرهابية التي سبق واستهدفت باريس ،والعمليّات
اإلرهابيّة العابرة للحدود والقا ّرات ،مذ ّكرا ً بأ ّننا «نعيش تحت ضغط اإلرهاب
على حدودنا السياديّة وعلى حدود مجتمعنا ،ويستدعي استنفارا ً دول ّيا ً وإعالن
حرب عالميّة على اإلرهاب وقواعده ،والعمل لتخفيف موارده ومصادره وهزيمته
أوال ً في الشرق وشمال أفريقيا ،لحرمانه من قواعد ارتكازه ومراكز تخطيطه».
وأ ّكد «انحيازنا إلى عمل دولي متكامل يحدِّد أولويّة هزيمة اإلرهاب لضمان األمن
والسالم الدوليين».
وبعث ب ّري أيضا ً ببرقيّتين متماثلتين إلى رئيس مجلس الشيوخ جيرار
الرشيه ورئيس الجمعية الوطنية كلود برتلون.

سالم

وأعلن رئيس الحكومة تمام سالم« ،تضامن اللبنانيّين مع فرنسا في هذه
اللحظة العصيبة» ،في رسالة بعث بها إلى هوالند .وأعرب عن «الحزن العميق
إزاء هذه الجريمة الدنيئة» ،وأ ّكد «أنّ اختيار الرابع عشر من تموز لتنفيذ هذه
الجريمة يجعل من هذا االعتداء اعتدا ًء على الحريّة باعتبارها رمزا ً لهذا اليوم
المميّز في تاريخ فرنسا».
وأضاف «أنّ لبنان الذي هالته هذه الجريمة البربريّة يقف بأكمله إلى جانب
فرنسا».

«القومي»

«يسجل الحزب
وأصدر الحزب السوري القومي االجتماعي البيان التالي:
ّ
السوري القومي االجتماعي أش ّد عبارات اإلدانة واالستنكار لعمليّة الدهس التي
أودت بحياة عشرات المواطنين الفرنسيّين األبرياء أثناء احتفالهم بعيدهم
الوطني في مدينة نيس الفرنسية.
ّ
الوحشي
إنّ هذه العملية اإلرهابيّة ال ُمدانة ،هي نموذج بشع عن اإلج��رام
ّ
الغرائزيّ الذي تمارسه القوى اإلرهابيّة المتط ّرفة ض ّد اإلنسان واإلنسانيّة ،وإنّ
الحكومة الفرنسيّة وسائر الحكومات الغربيّة واألوروبيّة التي دعمت اإلرهاب
في سورية والعراق وكل بالدنا ،تتح ّمل مسؤوليّة مباشرة عن تمدّد هذا اإلرهاب
وانتشاره ،وارتداده على مجتمعاتها وشعوبها.
وإذ يُعرب الحزب عن تضامنه مع أُسر الضحايا األبرياء ،ويتم ّنى الشفاء
ّ
والضغط على
العاجل للمصابين ،فإ ّنه يدعو شعوب العالم إل��ى التح ّرك
الحكومات المتو ّرطة في دعم اإلرهاب ،بُغية وقف هذا الدّعم وتشكيل إرادة دوليّة
صادقة وجديّة لمواجهة اإلرهاب والتط ّرف بكل قواه وصنوفه وتسمياته.
والتسليحي
المالي
وي��رى الحزب ،أنّ هناك دوال ً معروفة ،تؤ ّمن الدّعم
ّ
ّ
واللوجستي للمجموعات اإلرهابيّة المتط ّرفة في سورية والعراق ،والمطلوب هو
ّ
الضغط على هذه الدول من أجل وقف هذا الدعم الذي يع ّزز قدرات اإلرهاب على
إرهابي في كل أصقاع العالم».
تنفيذ عمليات
ّ

حزب الله

وأدان «حزب الله» ،في بيان ،الجريمة .وأ ّكد أ ّنها «فصل آخر من فصول اإلرهاب
المنتشر في العالم ،والذي ال يف ِّرق بين كبير وال صغير ،وال يميّز بين أبيض وال
أسود ،وال يستهدف دينا ً محدّدا ً أو مذهبا ً معيّناً ،إ ّنما يضع نصب عينيه الفتك
بالبشريّة جمعاء».
ورأى أنّ «ما تشهده الدول الغربيّة من عمليّات إرهابيّة هو ارتداد لإلرهاب
الذي نعيشه في منطقتنا والذي اكتوت به شعوبنا ،م ّما يضع دول العالم أمام
مسؤوليّاتها في اجتثاث جذور اإلرهاب ،والقضاء على كل قنوات الدعم والتمويل
والتبرير السياسي لما يقوم به هؤالء اإلرهابيّون من قتل وتشنيع بحق اآلمنين،
مستخدمين يافطات دينيّة لتنفيذ أجندات بعض القوى الغربيّة والعربيّة».

«أمل»

ّ
المنظمة المر ّوعة» ،معتبر ًة أنّ «اإلرهاب
وأدانت «حركة أمل» جريمة «اإلرهاب
لن يتو ّقف عند حدود ،وسيجد وسائل القتل والجريمة ،م ّما يستدعي عمالً دول ّيا ً
موحدا ًبرعاية األمم المتحدة ،وليس أحالفا ًوأعماال ًقطريّة محدودة ،وذلك لحرمانه
ّ
من قواعد ارتكازه ومراكز تخطيط جرائمه وتفكيك قواعد اتصاالته وخالياه».
التوحد حول أولويّة كبح اإلرهاب،
ودعت «انطالقا ً من لبنان ،إلى المزيد من
ّ
وإل��ى تشديد الوحدة الوطنيّة في لبنان لحماية الحدود السياديّة وحدود
المجتمع ،وإلى العمل لتقوية الجيش وزيادة عديده وعتاده».

الخارجية

اإلرهابي
أ ّما وزارة الخارجيّة والمغتربين فاستنكرت في بيان« ،االعتداء
ّ
الجبان» ،مؤ ّكد ًة أنّ «إمعان اإلرهابيّين في استهداف قيمنا اإلنسانيّة المشتركة،
التي تستم ّد روحها من كل األدي��ان والعقائد ،لن يُثبط عزيمتنا في مواجهة
اإلرهاب بدون هوادة ،وبكل الوسائل المتاحة ،حتى القضاء عليه .إرادة الحياة
وقِيم اإلنسان سوف تنتصر على الظالميّة الفكريّة ،والمطلوب توحيد الجهود
الدولي لتحقيق الهدف المنشود بالسرعة المرج ّوة التي يُمليها
على المستوى
ّ
حجم التحدّي وعمق الجرح النازف ،البارحة في لبنان واليوم مجدّدا ً في فرنسا،
وفي مختلف أرجاء العالم».
وعبّرت الوزارة «عن تعاطف لبنان الكامل مع ّ
الشعب والحكومة الفرنسيّين إزاء
هذا االعتداء اإلرهابي الجديد وال ُمدانُ ،معرب ًة عن صادق تعازيها بالضحايا».

من جه ٍة أخرى ،أفادت وزارة الخارجية «أنّ ال إصابات حتى الساعة من أبناء
اإلرهابي الذي طال مدينة نيس الفرنسيّة
الجالية اللبنانيّة بين ضحايا االعتداء
ّ
مساء أمس» .وأعطت توجيهاتها إلى ك ّل من القائم باألعمال بالوكالة في سفارة
لبنان في باريس غادي خوري ،والقنصل العام في مرسيليا هال كيروز لمتابعة
ّ
وصحة أبناء الجالية اللبنانيّة ،وع ّما
واالطالع على سالمة
مجريات التحقيقات
ّ
إذا كان من بين الضحايا أيّ لبناني.

وزراء

واعتبر وزير األشغال العا ّمة والنقل غازي زعيتر ،أنّ «يد اإلرهاب التي تمت ّد
لتحصد المئات من األبرياء قتلى وجرحى ،ال دين لها ،بل هي مشوِّهة دين
يتوحد الجميع ،ويكون هناك
التسامح والمحبة» ،مؤ ّكدا ً أنّ «المطلوب اليوم أن
ّ
تعاون دولي الجتثاث اإلرهاب من منابعه ،والقضاء عليه وقطعه من جذوره».
وتقدّم بالتعازي «للضحايا وألهلهم ،ولفرنسا شعبا ً وحكومة وقيادة».
واقترح وزير العمل سجعان قزي ،أن ّ
ينظم اللبنانيّون الذين يعيشون في
فرنسا ،والفرنسيون من أصل لبناني ،مسيرة في العاصمة الفرنسيّة تضامنا ً مع
الشعب الفرنسي .ودعا إلى «خلق جبهة دوليّة لمواجهة هذا اإلرهاب ،تبدأ بوقف
تمويل التنظيمات اإلرهابية وتسليحها ،ألنّ دولة «داعش» ما كانت لتمت ّد بين
العراق وسورية وتقوم بأعمال إرهابيّة في العالم لو لم تكن مدعومة من بعض
الدول هنا وهناك».
وأعطى وزي��ر السياحة ميشال فرعون توجيهاته إل��ى اللجان المنظمة
للمهرجانات اللبنانيّة التي س ُتقام يومي الجمعة والسبت في المناطق اللبنانية،
لـ«عزف النشيد الوطني الفرنسي إلى جانب النشيد الوطني اللبناني ،تضامنا ً مع
ضحايا اإلرهاب األعمى الذي أصاب المدينة السياحيّة المتوسطيّة ،وتعبيرا ً عن
الحزن الشديد على سقوط الضحايا».

رؤساء سابقون

وأبرق الرئيسان ميشال سليمان وأمين الجميّل إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند معزيَّين بالضحايا.
ووجه الرئيس سعد الحريري برقيّة إلى هوالند ،استنكر فيها «االعتداء الجبان
ّ
والمق ّزز الذي ضرب نيس».
من جهته ،أدان الرئيس نجيب ميقاتي عبر «تويتر» «الجريمة اإلرهابية ،فيما
اعتبر رئيس «كتلة المستقبل» النيابيّة فؤاد السنيورة أنّ «هذا اإلرهاب لم يعد
ممكنا ً وقفه إلاّ عبر إجراءات صارمة على المستوى الدولي ،تتصدّى للمجرمين
اإلرهابيّين الق َتلة ،وتعالج أسباب ودوافع تلك الجرائم ،لكون هذا اإلرهاب باتَ
يهدّد الحضارة اإلنسانيّة والعالميّة والعيش اآلمن في كل مكان».

ن ّواب

اإلجرامي الكبير الذي
وأدان النائب الدكتور مروان فارس في تصريح« ،الحدث
ّ
حصل في مدينة نيس الفرنسيّة» ،وقال« :إ ّننا في لبنان ُندين بشدّة هذا العمل
متوجها ً بالتعزية ألهالي
اإلرهابي الذي طال اآلمنين من أبناء الشعب الفرنسي»،
ّ
الضحايا ،ومتم ّنيا ً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين».
أض��اف« :نؤيّد الحكومة الفرنسيّة في التدابير التي ستن ّفذها في الكشف
عن المجرمين ومعاقبتهم معاقبة شديدة ،إنّ لبنان الذي عانى كثيرا ً من حركة
الفرنسي إلنتاج
اإلرهاب وتداعياتها يقف إلى جانب الحكومة الفرنسيّة والشعب
ّ
عالم جديد خا ٍل من اإلرهاب والقتل».
ورأى أنّ «السالم الحقيقي في العالم ال يمكن أن يكون إلاّ بمقاومة ثقافيّة لهذه
األساليب التي تض ّر بالحضارة العالميّة وباألديان السماويّة».
واستنكر رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طالل أرس�لان ،عبر
حسابه على «تويتر» ،الهجمة اإلرهابيّة التي تع ّرضت لها فرنسا ،معتبرا ً أنّ
هذا األمر «يح ّتم على الدول الغربية إعادة النظر في سياساتها اتجاه اإلرهاب
وانتشاره الستئصاله ...وب��دء استئصال اإلره��اب يبدأ بجديّة في سورية
والعراق ،بالتعاون المطلق مع السلطات السوريّة والعراقيّة واإليرانيّة والروسيّة
في مواجهة اإلرهاب».
وق�دّم عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ياسين جابر التعازي للشعب
الفرنسي ،مؤ ّكدا ً أنّ «المطلوب تعاون دولي أكبر ألجل اجتثاث هذا اإلرهاب
من منابعه ،والقضاء عليه إلراحة اإلنسانيّة جمعاء منه ومن شروره وجرائمه
الفظيعة».
وأبدى النائب محمد الصفدي «حزنه الكبير لسقوط الضحايا في مدينة نيس
الفرنسي ومن الرئيس
إرهابي موصوف» ،وتقدّم بالتعازي من الشعب
بفعل عمل
ّ
ّ
فرنسوا هوالند والحكومة الفرنسيّة ،مشدّدا ً على «أنّ االستهداف المتك ّرر لفرنسا
يؤ ّكد أنّ جهودها في مكافحة اإلرهاب أصابت أهدافها» .وأضاف «أنّ مواجهة
حقيقي ،ألنّ الخطر يهدّد الجميع ،واإلرهابيّون
دولي
اإلرهاب تحتاج إلى تضامن
ّ
ّ
يستغلّون أيّ ثغرة نتيجة عدم التنسيق الكامل».

الخازن

وأب��رق رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن ،إلى
الرئيس هوالند ،شاجبا ً ومستنكرا ً العمل اإلرهابي الشنيع الذي ضرب مدينة
«نيس» ليالً.
وجاء في البرقية« :م ّرة أخرى يضرب اإلرهاب شارعا ً رئيس ّيا ً في مدينة نيس
السياحيّة العالميّة بامتياز ،نحن معكم في هذا المصاب األليم الذي ّ
لف فرنسا
ّ
بحق أبرياء من ك ّل أنحاء العالم.
بوشاح أسود نتيجة العمل اإلرهابي
إ ّننا إذ ُندين هذه الجريمة المر ّوعة التي ه ّزتنا جميعاً ،نتم ّنى أن تكون هذه
المأساة الكارثيّة منطلَقا ً لقطع اإلرهاب من جذوره وأوكاره ،فال رحمة ،يا سيادة
الرئيس ،مع وحوش بشريّة هوايتها القتل والتدمير لكل معالم اإلنسان والحياة.
الماروني والجمعيّات التابعة له،
باسمي ،واسم جميع أعضاء المجلس العام
ّ
الفرنسي الشقيق ،بأح ّر
أتقدّم من فخامتكم ومن أهالي الضحايا ،ومن الشعب
ّ

التعازي آملين الشفاء العاجل للجرحى .وكلّنا ثقة بثورة فرنسا ،وبالتعاون مع
السرطاني الذي
ك ّل الدول التي تحارب اإلرهاب ستتم ّكنون من اجتثاث هذا الورم
ّ
ينهش مضاجع العالم».

منصور

وأدان الوزير السابق عدنان منصور في تصريح ،الجريمة اإلرهابيّة ،وقال« :ما
جرى في نيس ليس إلاّ حلقة من سلسلة جرائم وحوش بشريّة تجرف في طريقها
كل يوم أرواح األبرياء ،وتقتل اإلنسان أينما كان في أوروب��ا ،في سورية ،في
العراق ،في اليمن ،في مصر وفي لبنان وفي بلدان عديدة من العالم ،ولن تتو ّقف
عن وحشيّتها وفعلها ونهجها وتدميرها إلاّ بعد أن تكون هناك إرادة دوليّة واحدة
فعليّة حقيقيّة الجتثاث اإلرهاب من جذوره وتجفيف منابعه وكشف مم ّوليه
وداعميه ومسلّحيه الفعليّين ،بعيدا ً من التسييس والمصالح الدوليّة والمواربة،
والتغطية على مصادر اإلرهاب ومح ّركيه ومر ّوجيه فكرة وعقيدة وسلوكاً».

سعد

ورأى األمين العام لـ«التنظيم الشعبي الناصري» النائب السابق أسامة سعد،
في بيان ،أنّ هذه الجريمة « ُتعيد التأكيد م ّرة أخرى ،أنّ سياسة دعم الجماعات
اإلرهابيّة بهدف توظيفها لخدمة أغراض سياسيّة ،هي سياسة قصيرة النظر.
اإلرهابي ينقلب على ُرعاته .كما أنّ
فهذه الجماعات ترت ّد على داعميها ،والوحش
ّ
االستراتيجيّة األميركيّة والغربيّة القائمة على نشر الفوضى الهدّامة في البلدان
العربية بوساطة الجماعات الطائفيّة والظالميّة بهدف تفتيتها ،بدأت شظاياها
ُتصيب الدول الغربيّة ذاتها».
ّ
التدخل
السياسي الذي قادها إلى
ودعا سعد فرنسا إلى «التخلّي عن النهج
ّ
العسكري في ليبيا ودعم اإلرهاب فيها ،كما قادها إلى دعم جماعات إرهابيّة
في سورية وغيرها من البلدان ،بذريعة دعم المعارضة الديمقراطيّة» ،مطالبا ً
«الحكومة الفرنسيّة بالتخلّي عن سياسة الدّعم للقوى الرجعيّة والطائفيّة
واإلرهابيّة التي ُتثير الفتن الداخليّة والحروب األهليّة في البلدان العربيّة،
وبالقيام عوضا ً عن ذلك بزيادة إسهامها في مواجهة اإلره��اب على مختلف
الصعد».
ُّ
وجه رسالة إلى السفير بون ،عبّر فيها عن «التضامن مع فرنسا
وكان سعد ّ
وتوجه فيها بالتعزية إلى «فرنسا شعبا ً ورئيسا ً وحكومة
في وجه اإلرهاب»،
ّ
بضحايا الجريمة اإلرهابيّة في مدينة نيس».

روح ّيون وأحزاب

واستنكر «تج ّمع العلماء المسلمين» في بيان« ،ما حصل في نيس من عمل
الفرنسي
وتوجه بالعزاء ألهالي الضحايا وللشعب
إجرامي طال األبرياء»،
ّ
ّ
والحكومة الفرنسيّة ،متم ّنيا ً للجرحى الشفاء العاجل».
ودعا شعوب العالم إلى «أن ال تعتبر أنّ ما يقوم به هؤالء ينطلق من الدين
اإلسالمي ،بل إنّ اإلسالم بريء من هذا األمر ،أ ّما ما يفعله هؤالء فإ ّنه ينطلق من
ّ
الوهابي الذي تحميه المملكة السعوديّة صديقة حكومات
ضال مصدره العقل
فكر
ّ
الغربي الذي يجب أن يضع ّحدا ً للمنابع الفكريّة لإلرهاب التكفيريّ ».
المجتمع
ّ
العربي «إعادة النظر في سياساتها المتعلّقة بالتآمر
وناشد حكومات العالم
ّ
على بعض الحكومات ،خصوصا ً المؤيّدة لخط المقاومة ،وال سيّما سورية
والعراق ،فالمسألة لم تكن ،وهي قطعا ً ليست كذلك اآلن ،مسألة مرتبطة بتغيير
اإلسالمي بشكل
أنظمة وحريّة وعدالة ،بقدر ما هي مؤامرة تستهدف تدمير عالمنا
ّ
والعربي بشكل خاص ،لتقسيمه واالستيالء على موارده .وإنّ الشركاء في
عام
ّ
جريمة تدمير البلدان اإلسالميّة لن يكونوا في الغد القريب بمأمن من أن تطالهم
يد اإلرهاب».
تنج
ورأى أنّ «فرنسا بعيدة عن سورية عشرات المئات من الكيلومترات ولم ُ
من األعمال اإلرهابيّة ،فكيف لو أنّ المقاومة تهاونت في مسألة مقاتلة اإلرهابيّين
في مراكز وجودهم في سورية؟ ما الذي كان سيمنعهم من أن يكون في كل يوم
لدينا عشرات العمل ّيات اإلرهاب ّية؟ إنّ الواجب يح ّتم علينا أن نشكر المقاومة
على الحصانة التي قدّمتها لنا ،فخ ّففت إلى درجة العدم وعطلت إمكانات العدو
التكفيري ،لذا علينا جميعا ً أن نخرج من الحسابات السياسيّة الحزبيّة الضيّقة
إلى رحاب مصلحة الوطن ودعم المقاومة وإطالق يد الجيش في اجتثاث اإلرهاب،
األمني والعسكريّ مع الدولة السوريّة».
وفتح باب التنسيق
ّ
وأدان السيد علي فضل الله «العمل اإلجرامي الذي أدّى إلى سقوط العشرات من
اإلسالمي ،فاإلرهاب ال
الضحايا» ،وأسف «لمسارعة البعض إلى وصفه باإلرهاب
ّ
دين له ،واإلسالم هو أكثر المتض ّررين منه ،وهو ضحيّته األولى».
واستنكر الشيخ أحمد قبالن العمل اإلرهابي ال ُمشين ،ودعا العالم أجمع إلى
إدراك «مدى خطورة السكوت عن مثل هذه العصابات ،وال ّتغاضي عن الدول
المم ّولة والدّاعمة لمثل هذه الجماعات ،التي نرفض رفضا ً قاطعا ً أن يُقال عنها
بأ ّنها تنتمي إلى اإلس�لام» ،وطالب «العالم بأسره أن يكون له موقفا ً واضحا ً
وصريحا ً وجريئا ً با ّتخاذ كل اإلجراءات الكفيلة باجتثاث هذا المرض الخطير».
واعتبرت «حركة األ ّمة» ،أنّ «هذا العمل هو نِتاج الفكر التكفيريّ الذي يستخدم
ّ
المخطط الصهيو -أميركي»،
العمليّات اإلجراميّة لبلوغ أهدافه التدميريّة ضمن
مؤ ّكد ًة أنّ «األ ّم��ة جمعاء ترفض هذا الفكر المسيّس باسم الدين وممارساته
الدمويّة ،وعلى الدول الناشرة والداعمة لهذا الفكر تجفيف منابع الدعم ماد ّيا ً
وسياس ّيا ً وبشر ّياً».
ودعت الحركة «شعوب األ ّمة العربيّة واإلسالميّة إلى الوقوف بوجه هذا الفكر
الذي يش ّوه صورة اإلسالم ،الدّاعي إلى ال ّرحمة والمحبة».
ولفتت «جبهة العمل
اإلسالمي» في لبنان ،إلى أنّ «هذا اإلره��اب الدمويّ
ّ
صلة له بالدّين وال بالطائفة وال بالمذهب ،وهو إن ّ
التكفيريّ ال ِ
دل على شيء
فإ ّنما ّ
متحجر ال هدف له سوى القتل والتدمير وسفك الدماء،
ظالمي
يدل على فكر
ّ
ّ
والعمل على تقسيم األمة وتجزئتها وتشتيتها ،وتضييع البوصلة وحرف جبهة
الصراع مع العد ّو الصهيوني الغاصب وتحويل مسارها إلى الداخل».

وتساءلت الجبهة« :كيف أنّ ه��ذا اإلره��اب التكفيري ال��دم��وي استطاع
الوصول ،بل وضرب بق ّوة وإجرام في مختلف الدول العربية واألجنبيّة حتى
وصل به األمر إلى االعتداء على مدينة رسول الله ،في حين ال يضرب الصهاينة
الغاصبين المحتلّين لفلسطين والقدس الشريف وأرض اإلسراء والمعراج؟».
ورأى السيد علي عبد اللطيف فضل الله في الجريمة اإلرهابية التي ضربت
فرنسا «مزيدا ً من التوحش والبربرية لجماعات مجنونة وغير عاقلة تش ّوه
اإلسالم وتسفك الدم البريء» ،داعيا ً ك ّل القوى الدولية واإلقليمية والعربية
الى «وضع استراتيجية موحدة وصادقة للقضاء على اإلرهاب ومنع تغذيته
وتمويله».
وقال رئيس جمعيّة «أنصار الحق» الشيخ عبد الله جبري ،في تصريح:
ّ
«بغض ال ّنظر عن السياسة الفرنسيّة الرسميّة ،فإنّ دهس الناس األبرياء في
الشوارع عمل إجرامي ُمدان».
وسأل« :أال يقرأ الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند أنّ مواجهة اإلره��اب ال
تأتي من تعزيز وجوده العسكريّ في سورية كما قال ،بل من قراءة أسباب
هذا اإلرهاب المتطاير الذي و ّفر له هوالند نفسه الدّعم والمالذ؟» ،الفتا ً من جهة
أخرى إلى أنّ «الكيان الصهيوني هو المستفيد األكبر من اإلرهاب في فرنسا،
حيث أعلن أنّ أكثر من  200يهودي سيهاجرون إلى فلسطين المحتلّة في
األسبوع المقبل».
َ
وأبرق رئيس «حزب الحوار الوطني» المهندس فؤاد مخزومي إلى هوالند
الفرنسي مانويل فالس ،ووزير الخارج ّية جان مارك إيرولت،
ورئيس الوزراء
ّ
ورئيس مجلس الشيوخ جيرارد الرشيه ،ورئيس ال��وزراء السابق فرنسوا
فيون ،والسفير الفرنسي في لبنان إيمانويل بون ،مع ّزيا ً ومستنكرا ً االعتداء
المر ّوع الذي استهدف مدينة نيس.
سر
وأ ّكد في رسائله ،أنّ «لبنان واللبنانيّين يتعاطفون مع الفرنسيّين ومع أ ُ َ
الضحايا ،ويطلبون السالم لهم وألرواحهم» ،مشيرا ً إلى أنّ «استشراء الجرائم
اإلرهابيّة يتطلّب تعاونا ً دول ّيا ً حازما ً في مواجهتها» ،ومؤ ّكدا ً «ضرورة دحر
اإلرهاب والعنف بجهود إقليميّة ودوليّة ،والتعاون من أجل أن يع ّم السالم
سر الضحايا «بال ّتعازي والتعاضد في محنهم» ،داعيا ً
العالم».
وتوجه إلى أ ُ َ
ّ
«للجرحى بالشفاء العاجل».

حمدان

ورأى أمين الهيئة القياديّة في «حركة الناصريّين المستقلّين  -المرابطون»
السم
العميد مصطفى حمدان في بيان« ،أنّ اإلرهاب
الديني هو عقرب شديد ّ
ّ
ال يمكن أن تضعه في جيبك ،تستخدمه متى تشاء كورقة تربح بها مكاسب
سياسية أو نفوذ هنا وهناك ،فهو ال ّ
شك سيلدغك ويجعلك ج ّثة هامدة قبل أن
تح ّقق ما تريد منه من أهداف».
الديني سيكون أ ّول ضحاياه»،
اإلرهاب
يحضن
أضاف« :قلنا لهم إنّ من
ّ
الفتا ً إلى أنّ «مصر المحروسة أسقطت مشروعهم السلطويّ وأسقطت سورية
اإلرهابي الفتنويّ  ،فكان ال ُب ّد أن يعود إليكم إلى عقر داركم
العربيّة مشروعهم
ّ
في أوروبا والواليات المتحدة األميركية يمارس حقدهم عليكم  ،وعليكم أن
تدركوا أنّ قيمة ك ّل الدم اإلنساني هي واحدة وال فرق بين دم ودم «.
وختم حمدان« :ننصحكم بالهرولة إلى دمشق لتعلّمكم مبادئ مكافحة
اإلرهاب ،ويعلّمكم الجيش العربي السوري كيف ُتبنى الجيوش التي تصون
األوطان».

الداعوق

واستنكر األمين العام لـ«منبر الوحدة الوطنية» خالد الداعوق ،في بيان
اإلرهابي» ،وح ّذر من أن «يمت ّد هذا اإلرهاب إلى دول عديدة» ،داعيا ً إلى
«التفجير
ّ
االجرامي الذي ال يميّز أحدا ً ومكافحته ،ونطلب من الدول
اإلرهاب
هذا
«محاربة
ّ
التي تدعمه وتم ّوله وتسلّحه التو ّقف عن ذلك أل ّنه سيطالها في المستقبل».
وختم« :أ ّننا إذ نتقدّم بالتعازي إلى فرنساُ ،ندين هذا العمل ونتم ّنى وضع
ّ
بحق البشريّة».
ح ّد سريع له ليتو ّقف عن االستمرار في ارتكابه الجرائم
العربي« ،أنّ هذه الجريمة اإلرهابيّة تر ّتب على الجميع
واعتبر حزب التوحيد
ّ
مسؤوليّة التصدّي لإلرهاب بكل صوره وأشكاله ،وتجفيف بؤره التكفيريّة في
كل من سورية والعراق واليمن ولبنان ،وغيرها من البلدان األوروبيّة التي
اكتوت بناره وشروره».
كذلك ،استنكر حزب «الديمقراطيّون األحرار»« ،العمل اإلرهابي الذي ضرب
عالمي لوقف هذه الظاهرة» ،متقدّما ً «من
مواطنين ع ّزل» ،داعيا ً إلى «تضامن
ّ
الدولة الفرنسيّة الشقيقة بأح ّر التعازي بالضحايا األبرياء» ،ومتم ّنيا ً «الشفاء
العاجل للجرحى».
الوطني في الشمال» كمال الخير ،في تصريح« :إنّ يد
وقال رئيس «المركز
ّ
ّ
بحق أناس أبرياء
العالمي التكفيريّ تن ّفذ مرة أخرى عمل ّية غدر جبانة
اإلرهاب
ّ
ال ذنب لهم سوى أ ّنهم كانوا آمنين في مدينتهم».
أضاف «أنّ من قام بهذا العمل الدنيء ليس مسلماً ،والمسلمون منه براء،
وهؤالء المجرمون التكفيريّون ومن يقف خلفهم ال يميّزون بين طائفة وأخرى أو
العالمي».
الصهيوني
مذهب وآخر ،وهدفهم خدمة «إسرائيل» ومشروعها
ّ
ّ
الوطني» في الشمال ،بعد اجتماع لمجلس إدارته
التضامني
ورأى «اللقاء
ّ
ّ
برئاسة الشيخ مصطفى ملص ،أنّ «هذه الجريمة اإلرهاب ّية ،تدعو الجميع إلى
وباألخص
إعادة ال ّنظر في مواقفه ،وترتب مسؤوليّات كبرى لمواجهة اإلرهاب،
ّ
اإلرهاب التكفيريّ الذي بات منتشرا ً في كل الدول».
ووجه رئيس «الرابطة السريانيّة» حبيب أفرام رسالة تضامن إلى السفير
ّ
الفرنسي إيمانويل بون ،استنكارا ً العتداءات نيس.
ّ
المنظمات الشبابيّة والطالبيّة اللبنانيّة في بيان ،أنّ «العالم
واعتبرت
والمنطقة باتا أمام امتحان العمل بشكل متضامن ،ض ّد اإلرهاب واإلرهابّيين
�ي ،وتصفية الحسابات
ب��دال ً من استخدامهم في الصراع
اإلقليمي وال��دول� ّ
ّ
السياسيّة التي ترت ّد نتائجها السلبيّة على الجميع دون استثناء أو تمييز».

تظاهرة ثقافيّة وفكريّة كبيرة في بيروت دعم ًا للمقاومة ورف�ض ت�صنيفها بالإرهاب:
�أعادت للأمّة و�أحرار العالم الثقة ب�أنّ الم�ستقبل ي�صنعه المقاومون
العربي» ،و«المؤتمر
القومي
افتتح «المؤتمر
ّ
ّ
�ي» ،و«المؤتمر العام لألحزاب
القومي اإلس�لام� ّ
ّ
العربيّة» ،و«هيئة التعبئة الشعبية العربيّة»
المؤتمر العربي ال��ع��ام لدعم المقاومة ورف��ض
تصنيفها باإلرهاب» الدورة السابعة أمس في فندق
«رامادا – سفير».
ترأّس جلسة االفتتاح أمين عام المؤتمر العام
لألحزاب العربيّة قاسم صالح ،وتحدّث فيها كل
منسق
من السفير السوريّ علي عبد الكريم عليّ ،
اإلسالمي خالد السفياني،
القومي
عام المؤتمر
ّ
ّ
رئيس المكتب السياسي لـ«حزب الله» السيد
إب��راه��ي��م أم��ي��ن السيد ،ف���اروق ال��ق��دوم��ي باسم
السياسي لمجلس الشورى
فلسطين ،المستشار
ّ
اإليراني حسين شيخ اإلس�لام ،الرئيس السابق
لحكومة السودان الصادق المهدي ،رئيس حزب
ّ
والمرشح السابق لرئاسة الجمهوريّة
مصر القويّة
المصريّة عبد المنعم أبو الفتوح ، ،رئيس حزب
الكرامة حمدين صباحي ،أمين ع��ام «جمعية
العلماء المسلمين» في الجزائر الدكتور صالح
دح��ان ،أمين عام ا ّتحاد علماء المقاومة الشيخ
ماهر حمود.
وتال أمين عام المؤتمر القومي العربي الدكتور
زياد حافظ ورقة بعنوان «تقدير موقف».

علي

وق��ال السفير ال��س��وري« :إنّ المقاومة في ما
أنجزته أ ّك��دت لأل ّمة معنى وجودها وسيادتها.
نحتفل اليوم بالذكرى العاشرة النتصار تموز على
جسد معنى
الكيان الصهيوني ،هذا االنتصار الكبير ّ
حيويّة األمة قوة ،كرامة األ ّمة ،كان العالم ك ّل العالم
وخاصة القوى التي ُتهيمن على العالم ومعها دول
ّ
المنطقة ومعها قوى كثيرة حتى في بلد المقاومة،
كلّها كانت تريد أن تمحو المقاومة محوا ً كامالً وأن
تسحقها ،فح ّققت المقاومة بصمودها انتصارا ً أعاد
لأل ّمة وللعالم وأحراره الثقة بأنّ المستقبل يصنعه
المقاومون والمؤمنون بهذا المستقبل».
أضاف« :سورية التي أتحدّث باسمها ،والتي
رفضت منذ البداية التفريط بأيّ حبّة تراب من

أرضها ،والتفريط بقضايا الفلسطينيّين وبقضايا
األ ّم��ة ،واحتالل العراق والتواطؤ على احتالله
وتمريره فوقفت وحدها في مواجهة كل هذا الجمع
�ي الحتالل العراق وتشريعه ،وه��ي التي
ال��دول� ّ
رفضت التفريط بالقضيّة الفلسطينيّة».
وتابع« :كانت سورية مع المقاومة في حرب
تموز ،وكانت مع تحريرها في عام  ،2000وكانت
مع القضيّة الفلسطينية ،وسورية التي تواجه
اليوم إرهابا ً من جنس ّيات مختلفة والتي استجمع
اإلرهاب بتسليح وتمويل من قوى عالمية ومن قوى
إقليميّة وعربيّة ،هذا اإلرهاب الذي تواجهه سورية
نيابة عن العالم ،رفضت أن تستسلم له وأن تتقبّل
أن تساوم على كرامة بلدها وسيادتها ،وبقيت
فلسطين هي البوصلة».

صالح

وقال صالح في مداخلته« :نحن اليوم نشهد
تقاطر ما يزيد عن  300شخصيّة تم ّثل كوكبة من
رجال السياسة والثقافة والفكر من ش ّتى أرجاء
واإلسالمي للمشاركة في أعمال
العربي
العالمَين
ّ
ّ
تمسك شرفاء
هذا المؤتمر ،ولقد أ ّكدتم بحضوركم ّ
األمة وأحرارها بخيار المقاومة والجهاد ،ورفضهم
إدانتهم للقرارات الجائرة التي صدرت عن مجلس
الخليجي ومجلس وزراء الخارجيّة
التعاون
ّ
والداخليّة العرب بإيعاز من السعوديّة والواليات
المتحدة األميركيّة ومن الصهاينة».

السفياني

من جهته ،قال السفياني« :إنّ انتصاراتكم أيّها
المقاومون األبطال في فلسطين ولبنان والعراق،
لم تكن لتم ّر من دون محاولة اإلرهاب الصهيوني
ومن يسير في ركبه لبذل كل ما في وسعه من أجل
تشويه صورة المقاومة وشيطنتها وضرب شرايين
حياتها».

السيد

وقال السيد« :كانت المقاومة مشروع الوحدة في
األ ّمة ،بل وحدة األ ّمة ،عربا ً ومسلمين ،ألنّ عالمنا

العربي هو مسلمون وغير مسلمين ،وإنّ عالمنا
ّ
�ي هو ع��رب وغير ع��رب ،هي(المقاومة)
االس�لام� ّ
مشروع النموذج وال��ق��دوة والتجربة الناجحة
والخيار الصحيح الذي ظهرت فيه القوة لأل ّمة،
وقوة وجودها في مقابل الخيار اآلخر الذي لم يُظهر
من األ ّمة إلاّ ضعفها ،وإلاّ عدم وجودها .الذي تح ّقق
التاريخي وإلى اآلن ،ال ّ
شك أ ّنه يتناقض
في المدى
ّ
مع االستراتيجيّة السياسيّة للدول االستكباريّة
في المنطقة ومعها منظومة إقليميّة حليفة لهذه
ال��دول االستكباريّة ،هذه العالقة االستراتيجيّة
ألنّ استراتيجيّة هذه الدول وحلفائها ال يمكن أن
تقبل بوجود مقاومة في هذه المنطقة ،وممنوع
أكثر في بعض الدول ال وجود لشعوب حتى تكون
هناك مقاومة ،وال يوجد شعوب حتى يكون لها
حقوق .ال يوجد شعوب في مفاهيمهم ،هناك تراكم
استراتيجي مع قيادات المقاومة ،مع وجود زعماء
وقادة مقاومين وقادة دول ،وقادة أ ّمة من أول يوم
كانت هذه الحرب على المقاومة ،مع أول رئيس
لأل ّمة العربية ويحمل قضايا العرب الرئيس جمال
عبد الناصر إلى هذه اللحظة.
أضاف« :لقد واجهوا هذه المقاومة على امتداد
العربي بجملة نقاط تش ّكل استراتيجيّة
العالم
ّ
استبدال الهويّة اإلس�لام� ّي��ة وال��ه��و ّي��ة العربيّة
للمقاومة في العالم العربي واإلس�لام��ي بهويّة
إسالميّة تكفيريّة ،استبدال تجربة المجاهدين
والمقاومين بتجربة المجرمين والقتلة ،استبدال
تجربة الوحدة التي كانت مشروعا ً قابالً للتطبيق
من خ�لال المقاومة إل��ى تدمير األم��ة من داخلها
وتمزيقها وصراعاتها ،حتى ال تبقى دولة ح ّرة تدعم
المقاومة».

القدومي

بدوره ،قال القدومي« :حوصرنا ماد ّيا ً ومعنو ّيا ً
وإنسان ّياً ،ولكن صمود شعبنا الباسل الذي كان
قد اختار المقاومة سبيالً وحيدا ً للتحرير ومساندة
وتأييد أحرار العالم وث ّواره أجبرت دول العالم على
االعتراف بنا وبثورتنا ،وانتزعنا ح ّقنا بالوجود
وبتمثيل شعبنا».

أضاف« :عد ّونا ال يعترف سوى بمنطق القوة،
ولم نحصل منه على أيّ شيء يُذكر بأيّ مفاوضات
س��وى م��ن خ�لال ضغط االن��ت��ف��اض��ات المجيدة
المتتالية التي قام بها المقاومون األش��اوس في
الداخل».

شيخ اإلسالم

أ ّما شيخ اإلسالم ،فقال« :إنّ المقاومة الشريفة
الباسلة التي ّ
سطرت في مثل هذه األيام من شهر
تموز عام  2006مالحم البطولة والفداء والصبر
والجهاد في مواجهة العدو الصهيوني وحماته
الدوليّين واإلقليمييّن طيلة ثالثة وثالثين يوماً،
مقدّم ًة آالف الشهداء والجرحى والمعوقين ليس
دف��اع �ا ً ع��ن لبنان فحسب ،ب��ل ع��ن األ ّم���ة جمعاء
وكرامتها وإنسانيّتها وحريّتها».

المهدي

وتحدّث المهدي عن «مقترحات لدعم المقاومة
خاصة والعربية عا ّمة ،للتصدّي
الفلسطينيّة
ّ
لالحتالل وتأييد كل القوى العربيّة اإلسالميّة
والدوليّة التي تعترف بمشروعيّة المقاومة وتدعم
حركتها التحرريّة ،وإدانة كافة محاوالت تشويه
المقاومة بكل فصائلها بصفة اإلرهاب».

أبو الفتوح

وأشار أبو الفتوح إلى أنّ «حزب الله ،وذراعه
العسكريّة ،المقاومة اإلسالميّة في لبنان ،ليس
منظمة إرهابيّة بل هو حركة مقاومة شعبية»،
معتبرا ً أنّ «مسؤوليّة بدء الحرب األهليّة السوريّة
ثم العراقيّة ال تقع على المقاومة اللبنانيّة»،
داعيا ً إلى «دع��م أيّ مقاومة عربيّة وعلى رأسها
المقاومة الفلسطينيّة واللبنانيّة في وجه الخطر
اإلسرائيلي».
ّ

صباحي

أ ّما صباحي ،فقال« :اليوم لنا الشرف أن نكون
من الذين يحتفون بنصر هذه األمة ،بنصر المقاومة

المتحدثون في المؤتمر وجانب من الحضور
في عيدها العاشر ،فتحيّة للّذين انتصروا أل ّمتهم.
وفي كل جيل سنبقى نعطي تأييدنا ودعمنا ووالءنا
لمن يحمل راية المقاومة ،ويص ّوب البندقيّة العربيّة
الصهيوني».
باال ّتجاه الصحيح ض ّد العدو
ّ

دجان

ّ
«دل حضورهم
وحيّا دجان المؤتمرين ،الذين
على أ ّن��ه��م م��ا زال���وا يحملون ف��ي قلوبهم ح ّبا ً
لفلسطين» .وقال« :نحن مع أخواننا الفلسطينيّين
سواء كانوا في القدس أو في غزة ،أو في كل أنحاء
فلسطين».

حمود

وق��ال ح ّمود« :المقاومة لن تنتظر أح��داً ،ولن
تنتظر األمة حتى تستيقظ ،ولن تنتظر المذهبيّين
حتى يستيقظوا وال المتردّدين ،حتى ت ّتخذ قرارها.
هكذا خبرناها منذ  34عاماً ،ورأينا كيف أُثير الغبار
حولها وتجاوزت كل ذلك .يكفينا مثل واحد ُقبيل
االنسحاب «اإلسرائيلي» عام  ،2000العالم كلّه
أثار موضوع القرى المارونيّة في الحدود اللبنانية،
وقالوا ستحصل مجازر ،وأجابت المقاومة وحزب
الله عمل ّيا ً أنّ كفا ً واح���دا ً لم ُي��ض��رب ،وأُث��ي��ر أنّ
الديني سيكون عائقا ً للحياة
المذهبي أو
انتماءها
ّ
ّ
السياسيّة اللبنانيّة ،فإذا بحزب الله أو المقاومة

يعقدون أكبر حلف في تاريخ لبنان مع أكبر ق ّوة
مسيحيّة سياسيّة».

حافظ

وق��دّم حافظ ورق��ة «تقدير م��وق��ف» ،تض ّمنت
مقدّمة ولمحة عن جذور المقاومة والعدوان عليها
وتداعيات هذا العدوان ،مر ّكزا ً على «قوميّة المعركة
اإلقليمي» ،معتبرا ً أنّ «المتض ّررين من
وبعدها
ّ
المقاومة ونهجها هم الغرب وخصوصا ً الواليات
المتحدة األميركية ،والكيان الصهيوني والرجعية
العربية ،أ ّم��ا المستفيدون فهم فلسطين وحركة
التحرر العربية ولبنان وقطاع غزة ،ودول كبرى
كروسيا والصين».

جلستان مسائ ّيتان

ومساءً ،عقد المؤتمر جلستين أوالهما برئاسة
منسق عام هيئة التعبئة الشعبيّة العربيّة عبد
ّ
العظيم المغربي ،والجلسة الختاميّة برئاسة
الدولي للتواصل والتضامن
العربي
رئيس المركز
ّ
ّ
معن ّ
بشور ،حيث تحدّث مشاركون من فلسطين،
مصر ،سورية ،ال��ع��راق ،اليمن ،األردن ،تونس،
المغرب ،الجزائر ،موريتانيا ،ليبيا ،السودان،
البحرين .و ُتليت رسائل من ضيوف من اليونان
وتركيا وفرنسا ،ومن قادة فلسطينيّين وعرب.

