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دريان تر�أّ�س المجل�س ال�شرعي
و«المرابطون» ث ّمنت خطابه المنفتح

الراعي بحث مع �أفرام الثاني
�أو�ضاع الم�سيح ّيين في �سورية والعراق
بحث البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي مع بطريرك السريان
األرثوذكس مار أغناطيوس أفرام الثاني في الديمان أوضاع المسيحيّين في
سورية والعراق ،وما يتع ّرضون له من هجمات إرهابيّة متك ّررة.
والتقى الراعي راعي أبرشيّة قبرص المارونيّة المطران يوسف سويف،
ّ
واطلع منه على أوضاع الموارنة وعمل اللجنة البطريركيّة الليتورجيّة.
ومن زوار الديمان :محافظ بيروت القاضي زي��اد شبيب ،وفد من رعيّة
حصارات  -جبيل ،الدكتور فؤاد أبو ناضر ،الدكتور الياس باسيل والمدير العام
للطاقة فادي قمير.

ربّاني للوفد اللبناني :ال حل
في �سورية واليمن � اّإل الحوار
جانب من اجتماع المجلس الشرعي
عقد مجلس القضاء الشرعي األعلى اجتماعا ً برئاسة
رئيسه ُمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دري��ان،
وحضور رئيس المحكمة الجعفريّة الشيخ محمد كنعان
ورئيس المحكمة السنيّة الشيخ محمد عساف ،والمف ّتشين
والمدّعين العامين في المحكمة السنية والجعفرية،
ودرس المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله
في القضايا المتعلّقة بالمحاكم الشرعيّة ،وت ّم التداول في
الشؤون القضائيّة .وأطلع دريان على حسن سير العمل
في المحاكم الشرعيّة وتطوير العمل فيها بالوسائل
التقنيّة الحديثة.
واستقبل ال ُمفتي دري���ان ،في دار الفتوى ،وف��دا ً من
الهيئة اإلسالميّة العليا لشؤون االغتراب برئاسة الدكتور
محمد الحزوري ،الذي أطلعه على نشاطات الهيئة في
الخارج خصوصا ،لتشجيع المغتربين للعودة إلى لبنان
لالستثمار فيه.

«المرابطون»

توجهت الهيئة القياديّة في «حركة
من جه ٍة أخ��رى،
ّ
الناصريّين المستقلين  -المرابطون» «بالتقدير العالي

لما ق ّرره ال ُمفتي دريان ،في ما يتعلّق بوضع خارطة طريق
المؤسسات
جديدة لمناهج التعليم الديني المعتمدة في
ّ
التابعة لدار اإلفتاء في الجمهوريّة اللبنانيّة ،وبالتالي
دفع هذه المناهج إلى مرحلة جديدة متط ّورة تتالءم مع
واقع األ ّمة وتقدّمها».
واعتبرت في بيان ،أنّ هذه الخطوات التي يقوم بها
دري��ان «تؤ ّكد الرؤية الناصعة والجليلة في ما يتعلّق
بإيصال رسالة اإلسالم السماويّة المقدّسة إلى الجميع،
إلبراز الوجه الحضاري واإلنساني للمسلمين في مواجهة
من يحاول أن يش ّوه صورة ديننا اإلسالمي الحنيف».
وث ّمنت «ك��ل الخطاب المنفتح والدقيق لسماحته
لمواجهة كل من يحاول أن ّ
يبث في أوص��ال األمة الفتن
المذهبيّة ،التي تضعفنا جميعا ً وتق ّوي المشروع العنصري
اليهودي التلمودي ،ليس فقط على صعيد أ ّمتنا العربية،
إنما على صعيد العالم».
وأ ّكدت الهيئة وقوفها الدائم مع المفتي دريان ومع دار
الفتوى« ،التي أصبحت وسماحته على رأسها مرجعا ً
دين ّيا ً شامالً وطن ّيا ً وقومياً ،نفتخر بأ ّننا ننتمي إليها
كمؤسسة ومرجعيّة دينيّة إسالميّة».
ّ

كرامي في احتفال لـ«الم�شاريع»:
ال قيامة للبنان � اّإل بقانون الن�سب ّية

جانب من االحتفال
رأى الوزير السابق فيصل كرامي أنّ أيّ حل لألزمات
السياسيّة يبدأ من قانون االنتخابات ،مؤ ّكدا ً أنّ ال عودة
إلى قانون الستين وال قيامة للبنان من دون قانون على
قاعدة النسبيّة.
ك��ل�ام ك���رام���ي ج����اء ف���ي ك��ل��م��ة ل���ه خ��ل�ال رع��اي��ت��ه
مساء أول م��ن أم��س ع��ش��ا ًء واح��ت��ف��اال ً أقامته «جمعيّة
المشاريع الخيريّة اإلسالميّة» في الشمال ،تكريما ً لطلاّ بها
لمناسبة النجاح في الشهادات الرسميّة ومعدّالت التفوق
المرتفعة.
وبعد كلمة الطالب الناجحين ،وكلمة للدكتور طه ناجي
وجه فيها الشكر لكرامي ،تحدّث األخير الذي تناول قضايا
ّ
سياسيّة محليّة والوضع العام في المنطقة ،ورأى أنّ «أيّ
ح ّل لألزمات السياسيّة يبدأ من قانون االنتخابات ،ويبدو
قصروا في توضيح هذه الحقيقة
أنّ السياسيّين اللبنانيّين ّ
للجهات الدولية المهت ّمة بلبنان واستقراره ،ولن نستنتج
غير ذلك .لك ّننا نؤ ّكد أن ال عودة إلى قانون الستين ،وال
قيامة للبنان بدون قانون على قاعدة النسبيّة».
وأشار إلى أنّ «ثروة لبنان ،وال سيّما البلوكات البحريّة
على امتداد الشاطئ اللبناني ،هي موضع أطماع كثيرة،
حصة له في أحد
بدءا ً من الكيان الصهيوني الذي يدّعي ّ
البلوكات ،مرورا ً بالشركات األجنبيّة التي وضعت شروطا ً
مجحفة ال يمكن القبول بها ،وصوال ً إلى بعض السخافات

وطائفي».
مذهبي
اللبنانيّة التي تو ّزع هذه البلوكات بشكل
ّ
ّ
وقال« :الثروة ثروة لبنان وكل اللبنانيّين ،ووظيفتها إنقاذ
جيل المستقبل من المديونيّة العا ّمة ،وإطالق ورشة إنماء
اللبناني،
وإنتاج وخلق فرص عمل ،وتأمين الحماية للنقد
ّ
والمعيشي مع استعادة
االجتماعي
ما يُعيد االستقرار
ّ
ّ
الليرة لقيمتها الشرائيّة الحقيقيّة».
وأ ّكد أنّ «أيّ تعامل مع هذه الثروة خارج هذه الشروط
هو نهب للشعب ولألجيال الجديدة ،وهو ما لن نسمح به،
ولن يكون».
وأ ّكد أنّ «قوة لبنان هي التي تحمي الغاز والنفط ،وإلاّ
لكانت «إسرائيل» قد بدأت عمليّات النهب س ّرا ً وعلناً .وإلى
جانب قوة لبنان ،فإنّ وحدتنا كلبنانيّين في كل ما يتعلّق
بقضايانا الوطنية الكبرى وبمصالحنا الوطنية العليا،
هي ص ّمام األم��ان لحماية ثروتنا التي نعوِّل عليها في
مسيرة بناء الغد».
وتط ّرق إلى الوضع في المنطقة ،مؤ ّكدا ً أنّ «ليس هناك
أولو ّية دين ّية وقوم ّية ووطن ّية وأخالق ّية ،قبل القدس».
وقال« :نحن ال نضيّع البوصلة ،ال قوم ّيا ً وال وطن ّياً .وهذا
يوجب علينا تأكيد وقوفنا مع الجيش اللبناني والمؤسسة
العسكرية ،في المهام الوطنيّة الكبرى التي تقوم بها ،رغم
المؤسسة في التجهيز والتسليح».
معاناة
ّ

عودة عر�ض الأو�ضاع مع الخازن
عرض متروبوليت بيروت للروم
األرثوذكس المطران الياس عودة
مع رئيس المجلس العام الماروني
ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ودي���ع ال��خ��ازن
األوضاع ،وقال الخازن بعد اللقاء:
«تداولنا في األوض��اع السياسيّة
المتأ ّزمة وإمكانيّة الرهان على ح ّل
لبناني يصدر عن الجلسات الثالث
مطلع آب ،والتي دعا إليها الرئيس
نبيه ب � ّري ،وخصوصا ً في تحييد
�ي ع��ن أزم��ات
االستحقاق ال��رئ��اس� ّ
المنطقة وتداعياتها السلبيّة على
لبنان».
وأض��اف« :وإذا ك ّنا ُنع ّول على
ه��ذه الجلسات المتتالية ،فأل ّننا
ُندرك أنّ انتخاب رئيس للجمهورية
م��ا ك���ان ي��وم��ا ً ره��ي��ن ال��خ��ي��ارات
اإلقليميّة والدوليّة ،بل مصاحبا ً
ومشجعا ً عليها .أ ّما اليوم ،فقد
لها
ّ
بات مربطا ً لها وأسيرا ً لتأثيراتها

بحكم تالزم الحلول كسلّة واحدة
في المنطقة.
إلاّ أ ّنه ال يمكن أن نبقى مكبّلين
بهذه الحلقة التي تتصارع فيها
ق��وى دول � ّي��ة وإقليميّة على رسم
م�ل�ام���ح ال��ت��ش��ك��ي�لات ال��ج��دي��دة
لألنظمة ،ف��ي ظ�� ّل التهافت على
منابع النفط والغاز في الشواطئ
الممتدّة من لبنان إلى سورية ،ألنّ
مثل هذا الالقرار يحرمنا من ثبات
لبنان كدولة قائمة بكل مق ّوماتها
الدستورية التي تعاني خلالً عا ّما ً
في البُنية األساسيّة ،والتي تتجلّى
كل يوم في تع ّثر العمل الحكومي
ال��م��رت��ب��ط ب��ال��ع��م��ل ال��ت��ش��ري��ع��ي
والمالي ،الذي بلغ ح��دودا ً حرجة
�س��س ب��أه��م � ّي��ة إن��ج��از
م���ع ال��ت��ح� ّ
الموازنة بعد عشر سنوات عجاف.
ويكفي أن ننظر إلى ما ح ّل من
أزم���ات م��رك��ز ّي��ة ماليّة ف��ي اليمن

وكردستان لنأخذ العبرة ونعتبر».
وت��اب��ع« :ك��م��ا ت��و ّق��ف��ن��ا ب��إدان��ة
ص��ارخ��ة أم���ام ظ��اه��رة اإلره���اب
التكفيري ال ُم ّ
عشش بالمنطقة،
وال��م��ت��ف� ّ
�ش��ي ف��ي أن��ح��اء ال��ع��ال��م،
وال��ذي يضرب بوحشيّة وبربريّة
وعشوائية ك ّل الناس ومن جميع
األجناس ،بعدما عاث قتالً وتدميرا ً
في مجتمعاتنا الشرقيّة ،حتى أ ّنه
لم يرحم أمس كاهنا ً فرنس ّيا ً وآخر
معه ف��ي آخ��ر أعماله اإلج��رام� ّي��ة.
وكان م ّنا استغراب وإدانة للعالم
الذي ترك هذا الوحش سارحا ً بين
األبرياء ،حاصدا ً إيّاهم بالمئات من
دون رادع.
ف��إل��ى متى تبقى ال���دول تعمل
بمفردها ،وال تضرب نطاقا ً خانقا ً
على منابع هذا اإلرهاب المتن ّقل في
الخفاء أينما كان».

واصل الوفد النيابي الذي يض ّم النائبين حسن فضل الله وقاسم هاشم
لقاءاته في العاصمة الباكستانية إسالم أباد ،على هامش مشاركته في
اجتماعات جمعيّة البرلمانات اآلسيوية .وقد التقى رئيس مجلس الشيوخ
الباكستاني ميان رازا رباني في حضور سفيرة لبنان في إسالم أباد منى
مجلسي الن ّواب
تنير ،وت ّم البحث في العالقات البرلمانيّة بين البلدين ودور
ّ
اللبناني والباكستاني في دفعها إلى األمام ،خصوصا ً في هذه المرحلة التي
تم ّر بها المنطقة.
وأش��اد فضل الله «بالمواقف البرلمانيّة الباكستانيّة التي رفضت
االنخراط في الحروب الداخليّة في المنطقة ،وبسعي باكستان للمصالحة
وإنهاء األزمات التي تعصف بالعالم العربي واإلسالمي بالحوار والعمل،
لمواجهة تحدّي اإلرهاب التكفيري الذي يضرب العالم ويعاني منه لبنان
وباكستان على ح ٍّد سواء ،ما يتطلّب تعاون الجميع خصوصا ً بين بلدان
العالم اإلسالمي ،لما يم ّثله هذا اإلرهاب التكفيري من حالة شا ّذة ُتسيء إلى
صورة الدين اإلسالمي وتستهدف هويّته».
من جهته ،دعا ربّاني إلى «تطوير العالقات البرلمانيّة بين البلدين»،
وقال« :إنّ موقف باكستان اتجاه الخالفات بين الدول اإلسالميّة ينطلق من
ضرورة معالجتها بالحوار ،وهي ال ترى حالً عسكريا ً ألزمات سورية واليمن،
بل الحل السياسي والحوار ،وتدعو كي يسود السالم بين شعوبنا اإلسالمية.
وتأمل باكستان أن يُع َّمم ما ا ّتخذته من قرار على بقيّة الدول ،ألنّ الحروب لن
تح ّل المشاكل ،بل تؤدّي إلى مزيد من التدمير والخراب».
وأمل رباني «أن يتط ّور التعاون المشترك مع البرلمان اللبناني من خالل
تبادل الزيارات والخبرات» ،مبديا ً سروره لمشاركة لبنان في االجتماع في
إسالم أباد ،ودوره في هذا المجال لتعزيز العالقات المستقبليّة.

قليمو�س عر�ض مع قبالن
�ش�ؤون ًا �إنمائ ّية لقرى ال�شريط
استقبل رئيس الرابطة المارونيّة النقيب أنطوان قليموس ،أمس ،رئيس
مجلس الجنوب الدكتور قبالن قبالن ،في حضور عدد من أعضاء المجلس
اإلنمائي في منطقة الجنوب ،وال
التنفيذي للرابطة ،وكان عرض للوضع
ّ
سيّما في بلدات وقرى الشريط الحدودي ،وتحديدا ً المسيحيّة منها .كما ت ّم
السبُل اآليلة إلى تحقيق مشاريع نوعيّة
البحث ،بحسب بيان الرابطة ،في ُّ
تساعد على تثبيت الناس في أرضهم من خالل إقامة البُنى التحتيّة الالزمة
لدعم هذه المشاريع ،وما يمكن لمجلس الجنوب القيام به في هذا اإلطار.
وت � ّم االتفاق خ�لال اللقاء على «التواصل الدائم والتعاون لح ّل كل
المشكالت التي قد تواجهها البلدات والقرى الحدوديّة ،وعلى تبادل األفكار
من أجل تجذير األهالي في أماكن وجودهم من خالل تنفيذ المشاريع
المنتجة ،وتنويع فرص العمل المستدام».
مفصالً عن الدور الذي يضطلع به المجلس ،مبديا ً
وقد قدّم قبالن عرضا ً
ّ
استعداده «للتجاوب مع طلبات أبناء البلدات والقرى وتوفير ما يحتاجون
إليه ،وذلك ضمن الصالحيات واإلمكانات المتاحة» ،مؤ ّكدا ً أنّ «مجلس
سياسي أو
الجنوب يو ّفر الخدمات لبلدات وقرى المنطقة من دون تمييز
ّ
طائفي ،وذلك من منطلق وطني» ،مذ ّكرا ً بأ ّنه ينتمي إلى «مدرسة سياسيّة
ّ
تؤمن باالندماج على مستوى الطوائف والمذاهب ،وأنّ كل مسلم ال يؤمن
بالمسيحية والمسيح يكون إسالمه غير كامل».
من جهته ،شكر قليموس لقبالن زيارته للرابطة المارونيّة ،متم ّنيا ً أن
«تلقى المطالب التي ترفعها على أثر جولة مجلسها التنفيذيّ إلى البلدات
وال��ق��رى المسيحيّة في الشريط ال��ح��دودي ،التجاوب من قبل مجلس
الجنوب ،وأن يقوم تعاون بين الطرفين من أجل مساعدة أبنائها على
مواجهة المصاعب والتحدّيات اإلنمائيّة ،وتوفير فرص العمل من أجل
ربطهم بأرضهم والحؤول دون ا ّتساع رقعة الهجرة» ،الفتا ً إلى أنّ «إثارة
الرابطة هذا الموضوع تنطلق من مبادئ ميثاقيّة وطنيّة ما حادت عنها
يوماً».
وف��ي نهاية االجتماع ،ق �دّم رئيس الرابطة لقبالن كتابا ً عن تاريخ
الموارنة ،فيما قدّم األخير مجلّدين عن أعمال مجلس الجنوب وإنجازاته.

3

عون التقى وفوداً بلدية

ّ
وهاب ي�أمل من الرابية
�أن يفرج الحريري عن الرئا�سة
ال��ت��ق��ى رئ��ي��س ت��ك � ّت��ل التغيير
واإلص�لاح النائب ميشال ع��ون في
دارته بالرابية ،رئيس حزب التوحيد
العربي الوزير السابق وئام وهّ اب،
ال��ذي ق��ال« :م��وض��وع الرئاسة هو
الموضوع األب��رز المطروح اليوم،
أل ّننا مقبلون على مرحلة صعبة ،إنْ
من الناحية االقتصاديّة أوالماليّة أو
األمنيّة ،في ظل األزمة المفتوحة على
مستوى المنطقة».
وأض��اف« :المطلوب اليوم هو أن
نحصن الساحة أكثر ،والرئاسة التي
ّ
نأمل مع اقتراب شهر آب أن يفرج
عنها الرئيس سعد الحريري ،بعدما
رأينا أنّ كل األفرقاء في الفريق اآلخر
أصبحوا أكثر نضجا ً للذهاب إلى
النيابي وانتخاب العماد
المجلس
ّ
ميشال عون رئيسا ً للجمهوريّة».
وأ ّك��د أنّ «المطلوب من الرئيس
سعد الحريري أن يفرج عن الرئاسة
ك���ي ي���ف��� ِّرج أزم����ة ال���ب�ل�اد وأزم��ت��ه
أيضاً» ،متم ّنيا ً أن «يتم ّتع الجميع
بالمسؤوليّة الوطنيّة ،فالمطلوب
تحصين الوضع في لبنان لمواجهة
العواصف اآلتية في المرحلة المقبلة،
بدءا ً من انتخاب رئيس للجمهورية».
وقال« :ننتظر األسابيع المقبلة ،علّها
تحمل اإليجابي في هذا الصدد .أ ّما

عون مستقبال وهاب
إذا بقيت المواقف على ما هي عليه،
فهناك خيارات كثيرة يمكن أن نسير
بها».
ور ّدا ً على سؤال إذا كان الحريري
ح��ص��ل ع��ل��ى ض��م��ان��ات ك��ي ي��ؤ ِّم��ن
ال ّنصاب النتخاب رئيس ،قال وهّ اب:
«لقد قلت أنّ مفتاح رئاسة الحكومة

ورئاسة الجمهوريّة هما في يد العماد
ميشال عون ،ومفتاح رئاسة الحكومة
هو بيد العماد عون بموافقة حلفائه.
وهذا الضوء األخضر حصل عليه».
والتقى ع��ون وف���دا ً م��ن مجالس
بلديّة بصاليم وسرجبيل ،وبحث
معهم في قضايا إنمائيّة ومناطقيّة.

المو�سوي :لن نتراجع في �سورية
والن�صر بد�أ يلوح في الأفق
أ ّكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»
النائب ن��واف الموسوي« ،أنّ ما
فشل به حليف النظام السعودي
الطاغوتي الصهيوني في فرضه
على أهلنا بالحديد وال��ن��ار لن
يستطيع ه��ذا النظام أن يفرضه
علينا ال بالمال وال بغير المال،
وأنّ الفشل والهزيمة سيكونان في
انتظاره».
تأبيني في
وق��ال خالل احتفال
ّ
بلدة جبشيت الجنوبيّة« :إ ّننا
واثقون من هزيمته كما ك ّنا من قبل
واثقين من هزيمة العدو الصهيوني،
بل إ ّننا نرى فيكم عد ّوا ً أضعف من
العدو الصهيوني ،وأنتم تدركون
ذل���ك ،ول��ذل��ك تسعون ف��ي السر،
واآلن ف��ي ال��ع��ل��ن ،إل��ى التحالف
م��ع ه��ذا ال��ع��دو ال��ذي ل��ن ينفعكم
التحالف معه في هزيمتنا».
أضاف« :في الوقت الذي يرسل
ف��ي��ه ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي عشقه
األن���ور ليخطب و ّد أس���وأ ال��ق��ادة
الصهاينة في الحركة الصهيونيّة،
فإ ّنه يجيّش ماله فيص ّوبه على
أنظمة الفقر العربي ليجبرها على
تب ّني موقف أنّ حزب الله منظمة
إرهابيّة» ،مشدّدا ً على أنّ «حزب
الله لن يتراجع في سورية ،بل إ ّنه
يتقدّم نحو نصر بدأ يلوح في أفق
المواجهة».
وف���ي ال��م��ل��ف ال��رئ��اس��ي ،رأى
ال��م��وس��وي «أنّ ال��ج��ن��رال ميشال
عون سيكون رئيسا ً للجمهوريّة،
ألنّ لديه األكثريّة الالزمة النتخابه،
شرط أن تتح ّرر كتلة «المستقبل»
من اعتقال النظام السعودي».
ون��ف��ى ال��م��وس��وي م��ا ت��داول��ت��ه

الموسوي متحدثا ً في جبشيت
إح���دى ال��ص��ح��ف ع��ن ات��ف��اق عبر
وس��ط��اء لتقاسم كلفة استخراج
النفط والغاز في الجزء المتنازع
عليه ،مؤ ّكدا ً أنّ «هذا الخبر كاذب،
ول��ن يقبل أيّ لبناني بالتنازل
ع��ن ح � ّق��ه ال��ك��ام��ل ف��ي المنطقة
االقتصاديّة الخالصة إلى النقطة
الثالثة والعشرين ،فكيف يقبل
بتقاسم التكاليف التي هي مقدّمة
لتقاسم العائدات» .وشدّد على «أنّ
حق لبنان في المنطقة االقتصاديّة
الخالصة غير قابل للمساومة،
ون��ري��د أن نستعيدها كاملة إلى
النقطة  .23ول��ن نقبل بالتنازل
عن أيّ شيء منها ،أو أن يشاركنا
العدو القاتل والمجرم ،وال��ذي ال

يزال يحت ّل أراضينا ويعتدي علينا
وينتهك سيادتنا ،إ ّننا لن نقبل أن
يقاسمنا ال بتكاليف االستخراج وال
بالعائدات».
وأوض�����ح «أنّ اال ّت���ك���ال على
ال��والي��ات المتحدة وع��ل��ى وزارة
شؤون الطاقة فيها ومبعوثيها لن
القضائي
يُعيد ح ّقنا ،وأنّ المسار
ّ
ه��و أح���د م��س��اري��ن ت��ق��وم ب��ه كل
الدول الستعادة هذا الحق» ،مبديا ً
استغرابه «لعدم قيام الحكومة
الوطني في رف��ع قضيّة
بواجبها
ّ
االعتداء «اإلسرائيلي» على المنطقة
االقتصاديّة الخالصة إلى أيّ جهة
قضائيّة دوليّة معنيّة».

مواقف ا�ستنكرت جريمة النورماندي:
لخريطة طريق جديّة لمكافحة الإرهاب
قليموس وقبالن

ال�س ِّيد :جعجع دعم عون
ب�سبب �س ّنه
اعتبر المدير العام السابق لألمن العام اللواء الركن جميل السيِّد في
بيان صادر عن مكتبه اإلعالمي« ،أنّ ادّعاء رئيس حزب القوات اللبنانيّة
سمير جعجع خالل المهرجان االغترابي باألمس ،بأنّ دعمه لترشيح العماد
ميشال عون للرئاسة هو خطوة تاريخيّة انطلقت من المصلحة العامة،
والمسيحي ،ويتنافى مع
اللبناني
إ ّنما يش ّكل مناورة على ال��رأي العام
ّ
ّ
سياسة جعجع المعروفة اتجاه أخصامه المسيحيّين عموماً ،بحيث أنّ
السبب الوحيد واألوحد لدعمه للعماد عون هو في كونه قد تعدّى الثمانين
من العمر ،بينما عمر النائب سليمان فرنجية يقارب الخمسين ،ولو أنّ
فرنجية كان في الثمانين وعون في الخمسين لكان جعجع أ ّول الداعمين
لفرنجية».
ّ
يكف أيضا ً عن إيهام نفسه والناس بأنّ ما
وأضاف« :على جعجع أن
يس ّميه سلطة الوصاية السوريّة قد اعتقلته بسبب معارضته لها ،كون ذلك
الزعم يتنافى مع الوقائع التاريخيّة الثابتة ،وتفاصيل المحاكمات المدنيّة
العدلي
العلنيّة التي تثبت بأنّ جعجع قد أوقِف وحوكِم من قِبل المجلس
ّ
اللبناني برئاسة القاضي فيليب خير الله ،الرتكابه جرائم واغتياالت حتى
ّ
ما بعد الحرب األهليّة».
وختم السيِّد «ب��أنّ مفاخرة جعجع بخروجه إلى الحرية ليست في
محلّها ،بل تدعو إلى الخجل ،كونه خرج بقانون عفو شمله مع مجرمي
حادثة قتل الجيش اللبناني في الضنيّة ،وهو قانون طارئ صدر في ظروف
انقالب سياسي عقب اغتيال الحريري ،علما ً بأنّ قانون العفو يُسقط عقوبة
السجن عن المجرم ،لك ّنه ال يلغي الجرائم التي ارتكبها».

ت���واص���ل���ت أم�����س ال���م���واق���ف
المستنكرة للجريمة اإلرهابيّة التي
ارتكبها تنظيم «داع��ش» في إقليم
النورماندي -شمال فرنسا.

الراعي

فقد أج��رى البطريرك الماروني
الكاردينال بشارة الراعي اتصاال ً
هاتف ّيا ً بالسفير الفرنسي في لبنان
إيمانويل بون ،معربا ً عن استنكاره
للجريمة ال��ن��ك��راء ،داع��ي �ا ً للصالة
«ل��راح��ة أنفس ال��ش��ه��داء ،ومع ّزيا ً
الدولة الفرنسيّة والرئيس فرنسوا
هوالند والشعب الفرنسي باستشهاد
الكاهن جاك هامل وشهداء مجزرة
نيس».
َ
وأدان ال ُمفتي الجعفري الممتاز
ال��ش��ي��خ أح��م��د ق��ب�لان« ،االع���ت���داء
اآلثم» ،واعتبره من «أبشع الجرائم
وأشنعها على اإلط�لاق ،ليس بحق
الدين فحسب ،إ ّنما بحق اإلس�لام
والمسلمين الذين يُدينون بشدّة مثل
ه��ذه الظاهرة ،ويعتبرونها حالة
شا ّذة».
وأدان��ت حركة «أم��ل» «الجريمة
اإلرهابية التي طالت الكاهن هامل،
وق���دّم���ت ال��ت��ع��ازي إل���ى الشعب
الفرنسي ،شاجب ًة في بيانها «هذا
اإلجرام التكفيريّ » .ودعت «المجتمع
ال��دول��ي إل��ى وض��ع خريطة طريق
جديّة لمكافحة اإلره��اب المتن ّقل،
ال��ذي ال يستثني دينا ً أو مذهبا ً أو
إنساناً».

كما استنكر حزب التوحيد العربي
«ال��داع��ش��ي»،
ف��ي ب��ي��ان ال��ه��ج��وم
ّ
ووصفه بـ«الجريمة البشعة» ،وأ ّكد
ضرورة «تجفيف منابع اإلره��اب»،
مشيرا ً إل��ى أنّ «تقاعس المجتمع
ال��دول��ي ف��ي مكافحة التنظيمات
اإلره��اب��يّ��ة بشكل ف��عّ ��ال ،يسمح
بإيجاد بيئة عالميّة لنم ّو وتصاعد
اإلرهاب».

مخزومي

َ
وأدان رئيس حزب الحوار الوطني
فؤاد مخزومي في تصريح االعتداء
��ي ،وش���دّد على «أنّ هذه
اإلره���اب� ّ
الجريمة النكراء أصابت اللبنانيّين
وال���ع���رب وال��م��س��ل��م��ي��ن خ��ص��وص�ا ً
بمثل ما أصابت الفرنسيّين» ،داعيا ً
إلى «تضامن ال��دول والشعوب في
مواجهة باتت أكثر م��ن ض��رور ّي��ة
لدحر اإلره��اب ووض��ع ح� ّد للعنف
وإرساء السالم ،مهما طال الزمن أو
قصر».

   غندور

وق���ال رئ��ي��س «ال��ل��ق��اء اإلس�لام��ي
الوحدوي» عمر عبد القادر غندور
في بيانُ « :ذبح كاهن كاثوليكي على
مذبحة كنيسته في فرنسا ،بسكين
«الداعشي» وليس بسكين
اإلرهاب
ّ
بروتستانتي كما ك��ان يحصل في
فرنسا على م��دار قرنين ظالميّين،
وقبلها م��ج��زرة ش��اح��ن��ة ال �دّه��س
ال��م��ري��ع ف��ي نيس وقبلها مجزرة

الملهى في باريس».
    أضاف« :أما كانت فرنسا بغنى
عن هذه المجازر لو التزمت الحكمة
ف��ي تقدير سياساتها الخارجيّة،
وخصوصا ً إزاء الحرب الهمجيّة على
سورية ،والتي كانت فيها الحكومات
الفرنسيّة تتغاضى ع��ن تصدير
وتمرير اإلرهابيّين إلى سورية منذ
ال��ع��ام  ،2011وت��ع��ارض الحلول
السلميّة وت��ط��ال��ب ب���رأس النظام
وتعترف بالمجموعات المسلّحة
كمم ّثلين شرعيّين للشعب السوريّ !
    وه���ل ك��ل ه���ذه ال���دم���اء وه��ذا
ال ّرعب وهذا االختراق األمني للديار
الفرنسية ضروريّ لتفهم الحكومات
الفرنسية أنّ اإلره��اب التكفيريّ ال
ضوابط له وال ح��دود وال عالقة له
بالدين اإلسالمي الحنيف ،وال ُب ّد من
تضافر القوى اإلنسانية المخلصة
لجبه ه��ذا ال��وب��اء الخطير ،حتى
نرى اليوم هذه االنعطافة الفرنسيّة
على لسان الرئيس الفرنسي ووزير
خ��ارج� ّي��ت��ه ووزي���ر ال��دف��اع ،وه��ذه
النبرة المستجدّة اتجاه النظام في
سورية؟».
   وتساءل أيضاً« ،من هم الذين
ي��ذب��ح��ون وي��ح��رق��ون وي���د ّم���رون
ويهجرون ويقتلون المصلّين في
ّ
مساجدهم وكنائسهم؟ أليس هم
ال��ذي��ن أوج��دت��م��وه��م وس ّميتموهم
ثواراً؟ وأنتم عنهم الهون؟».

