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حمليات �سيا�سية

الندوة الثقافية المركزية في «القومي» تنظم لقاء حواري ًا حول الإرهاب

في لقاء حواري مع الجالية ال�سورية في البرازيل

مهنا :اجتثاث جذور الإرهاب وتجفيف م�صادره
م�س�ؤولية مجتمعية ومهمة نه�ضوية بامتياز

المطران الخوري :دول كبرى
دعمت الإرهابيين لتدمير �سورية
ّ
الحق القومي أو إنكاره وإنّ االتصال
باليهود هو اتصال الحديد بالحديد
والنار بالنار وإنّ معركة فلسطين
تطلب ك ّل ذرة من ذرات قوانا ألنها
معركة وجود ومصير».

أقامت الندوة الثقافية المركزية في
الحزب السوري القومي االجتماعي
لقا ًء ثقافيا ً حواريا ً حول «االره��اب:
ج��ذوره ،مخاطره ،سبل المواجهة»
في مركز الحزب ،وحاضر في اللقاء
نائب رئيس الحزب السوري القومي
االجتماعي توفيق مهنا ،وأداره رئيس
الندوة الثقافية المركزية د .زهير
ف��ي��اض ،بحضور رئ��ي��س المجلس
األعلى محمود عبد الخالق ،وعضو
الكتلة القومية النائب الدكتور مروان
ف���ارس ،وع���دد م��ن أع��ض��اء مجلس
العمد والمجلس األع��ل��ى والمكتب
السياسي والمجلس القومي ،أعضاء
الندوة الثقافية ،اضافة الى عدد من
الطلبة.

نظرة االستعمار
إلى المقاومة

فياض

وألقى د .زهير فياض كلمة لفت
فيها إلى «أنّ التحدي الحقيقي الذي
يواجهنا اليوم هو ظاهرة اإلره��اب
بمضامينها ومحتوياتها وما تمثله
من خطر حقيقي على بنية مجتمعنا
وتركيبته الداخلية ،وبما تطرحه من
مخاطر تطاول اإلنسان والمجتمع»،
موضحا أنّ «التطرف و الفكر الظالمي
هما تحديان حقيقيان ،يضغطان
بشكل مباشر على حياتنا اليومية».

نائب رئيس الحزب

واسته ّل مهنا محاضرته بالقول:
«لقد أصبحت سورية ساحة الجهاد
ال��رئ��ي��س��ي��ة بالنسبة للجماعات
اإلره��اب��ي��ة ،هي القبلة للمجاهدين
ومعراجهم إل��ى السماء وسبيلهم
إلى إعادة إحياء الخالفة اإلسالمية
وإقامة شرع الله على األرض وخيار
بعضهم الستعادة زمن اإلمبراطورية
العثمانية ومجدها الغابر بزعامة
اإلخ���وان���ي رج���ب ط��ي��ب أردوغ����ان،
وتتخذها المملكة العربية السعودية
منطلقا ًلنفوذها إلعادة تصدير العقيدة
الوهابية وتشريعاتها وأحكامها.
تلك الدعوة الوهابية التي حذر منها
الزعيم أن��ط��ون س��ع��اده ف��ي مقالته
الهامة «نفوذ اليهود في الفاتيكان»
الصادرة في جريدة «الزوبعة» في

خالل اللقاء الحواري في مركز «القومي»
 4أيلول  ،1944حيث ق��ال« :ومن
م��ده��ش��ات ال���دع���اوى السياسية
الالبسة لباس الدين محاولة إظهار
الحركة الوهابية التي هي ليست
سوى رجوع بالمحمدية إلى أوليات
التفكير العربي الصحراوي المحدود
بمظهر حركة إصالحية في الدين».
وأض���اف« :أم��ام ه��ذه التحديات
وم��ا تحمله م��ن أخ��ط��ار ،يتصدّى
ال��ح��زب ل��ه��ذا ال��م��وض��وع الخطير
كمهمة أس��اس��ي��ة راه��ن��ة بالدعوة
إل��ى إقامة جبهة شعبية لمكافحة
اإلره���اب مستهدفا ً تحصين وحدة
المجتمع بالوعي القومي وتأصيل
ثقافة النهضة وإشعاعها الفكري
ض ّد مفاهيم القوى الظالمية اإللغائية
المتطرفة .هذه القوى التي تلجأ إلى
تأويل بعض اآليات الدينية ألغراض
سياسية لتبرير أعمالها اإلجرامية.
وب�لا ري��ب ،ف��إنّ مضمون ه��ذا الفقه
يمس في العمق
التكفيري واإللغائي
ّ
جوهر ال��رس��االت الدينية ويح ّول
المؤمنين بها إلى حطب ووق��ود في
م��ع��ارك طائفية ومذهبية وملّية،

ويجعل شعبنا مجموعات تستعدي
بعضها بعضا ً ال رابط أخ ّوة يوحدها
ف��ي ال���والء القومي وال ف��ي اإلي��م��ان
التوحيدي ،ويح ّوله خليطا ً متنافرا ً
يقتتل أبناؤه على السماء ويفقدون
األرض».
ث � ّم استعرض مهنا المحاوالت
القانونية لوضع تعريف لإلرهاب،
مشيرا إلى
أنّ اتفاقية جنيف لقمع ومعاقبة
اإلره��اب عام  ،1937ع ّرفت األعمال
اإلرهابية بأنها «األعمال اإلجرامية
الموجهة ض ّد دولة ما وتستهدف ،أو
يقصد بها ،خلق حالة من الرعب في
أذهان أشخاص معينين ،أو مجموعة
من األشخاص ،أو عامة الجمهور.
أما االتفاقية األوروبية عام ،1977
فلم تأت بتعريف محدّد لإلرهاب ،فقد
ع��دّدت مجموعة من األف��ع��ال ،منها
م��ا ك��ان ق��د ح�� ّرم سابقا ً باتفاقيات
دولية سابقة ،أو كان التعامل الدولي
ح ّرمها ،وأض��اف إليها ك � ّل األفعال
الخطرة التي تهدّد حياة األشخاص
أو أموالهم».

قائد محور ومطلوبون �سلموا �أنف�سهم
والمجل�س العدلي يدين العب�سي و� 7آخرين

قذائف عثر عليها الجيش في طرابلس
واص��ل ق��ادة محاور طرابلس وبعض المطلوبين تسليم
أنفسهم إلى الجيش .إذ أقدم قائد محور في شارع سورية
بالل عكاري والملقب بأبي منصور أمس على تسليم نفسه إلى
مخابرات الجيش.
وأعلنت قيادة الجيش في بيان أن «المدعوين عبدالله عبد
القادر منصور وعبدالله محمد الحلوة وحسان محمود سرور
وعلي علي جركس وأحمد خالد العبود وخالد فادي شلبي
والسوري خالد محمود مصطفى ،أقدموا على تسليم أنفسهم
إلى مديرية المخابرات» .وأضاف البيان« :أوقفت قوى الجيش
بنتيجة عمليات الدهم التي نفذتها في محلة جبل محسن كالً
من مصطفى رمضان مصطفى والسوريين هالل علي الشيخ
وعلي ري��اض م��ع��روف ،وجميع ه��ؤالء مطلوبون بموجب
مذكرات توقيف الشتراكهم في حوادث طرابلس».
وفي هذا الوقت كانت وح��دات الجيش تن ّفذ مداهمة في
محيط مسجد الناصري في باب التبانة ،بعد أن عمد مجهول
إلى إطالق بعض الرشقات النارية باتجاه طلعة العمري.
وقامت وحدة من الجيش بدهم مخزن لألسلحة في منطقة
باب التبانة وآخر في جبل محسن ،حيث عثرت بداخلهما على
أسلحة ثقيلة ومتوسطة والذخائر العائدة لها.
وفي محلة الجناح  -بيروت ،دهمت قوة من الجيش فجر
أمس منازل عدد من المطلوبين للعدالة ،فأوقفت كالً من طالب
محمد مشلب مطر وشقيقه بالل ،المطلوبَين بجرائم إطالق نار.

إدانة العبسي و 7آخرين

وأص��در المجلس العدلي المؤلف من القاضي أنطوني
عيسى الخوري رئيسا ً باإلنابة ،والقضاة األعضاء :بركان

سعد وغسان فواز ونزيه شربل وناهدة خداج ،حكما ً بتاريخ
 ،2014/5/9دان فيه المتهمين عثمان محمد إبراهيم ووليد
حسن البستاني وشاكر يوسف حسن العبسي ومحمود
إبراهيم منغاني ومحمد صالح زواوي ويونس خالد شبلي
ونوري نصر المحمود الحجي والقاصر ك .خ ،.إلقدامهم على
االنتماء إلى تنظيم فتح اإلسالم».
وجاء في الحكم أن هذا التنظيم «يهدف إلى زرع الفتن،
وزعزعة األم��ن في البالد ،وخلق حالة من الفوضى وعدم
االستقرار ،عن طريق استهداف مؤسسات الجيش ،ومراكز
قوى األمن ،وغيرها من األمور الحساسة في البالد ،ما يؤدي
إلى إثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع
بين الطوائف».
ودان الحكم «المتهمين وليد حسن البستاني ومحمود
إبراهيم منغاني ومحمد صالح زواوي ويونس خالد شبلي
وشاكر يوسف حسن العبسي إلقدامهم على ترؤس شبكات
وخاليا ،وتولي وظائف قيادية ،في تنظيم فتح اإلسالم».
كذلك دان «المتهم شاكر يوسف حسين العبسي ،إلقدامه
على إص��دار بيان عن تنظيم فتح اإلس�لام وأه��داف��ه ،وهي
الجهاد في سبيل الله وتحقيق الخالفة على األرض ،ودعم
أهل الطائفة السنية ،والسيطرة السنية في طرابلس ،وإعالنها
إمارة إسالمية .إضافة إلى المتهم محمود ابراهيم منغاني
بجرم توزيع البيان الصادر عن المتهم شاكر العبسي» .ودان
«المتهم محمد صالح زواوي إلقدامه على إج��راء مقابالت
سياسية إعالمية ،وإصدار تصريحات تؤيد أهداف تنظيم فتح
اإلسالم المدرجة في البيان األساسي الصادر عن المتهم شاكر
العبسي».

هدوء حذر في عين الحلوة
والف�صائل تبحث اليوم ت�شكيل القوة الأمنية
سيطر ال��ه��دوء ال��ح��ذر على مخيم
عين الحلوة في أعقاب عملية اغتيال
ع�ل�اء ع��ل��ي ح��ج��ي��ر ،أح���د ق���ادة جند
الشام التابعين لبالل ب��در .وأش��ارت
المعلومات إلى أن حجير يتلقى العالج
في مستشفى لبيب الطبي وقد وضع
تحت حراسة أمنية مشددة من قبل
السلطات الرسمية اللبنانية ،كونه
مطلوبا ً بمذكرات عدلية ،ويقف وراء
العديد م��ن عمليات االغ��ت��ي��ال التي

شهدها المخيم ومنها اغتيال مسؤول
جمعية المشاريع الخيرية اإلسالمية
في المخيم الشيخ عرسان سليمان،
وت��ردد أن إصابة حجير قد تعرضه
للشلل.
وع��ل��م��ت «ال���ب���ن���اء» م���ن م��ص��ادر
فلسطينية أن اج��ت��م��اع �ا ً سيعقد
صباح اليوم السبت ويضم الفصائل
الفلسطينية وال��ق��وى اإلسالمية في
مخيم عين الحلوة ،لبحث التطورات

األمنية األخيرة في المخيم ،وتشكيل
ال��ق��وة األمنية المشتركة استكماال ً
للمبادرة ال��ت��ي طرحتها الفصائل،
وتطبيقا ً لما تم االتفاق عليه بينها وبين
مدير األمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وذكرت المصادر أنه «من المقرر أن
تبحث في االجتماع اقتراحات محددة
يجري تقديمها إلى القيادة السياسية
للفصائل في لبنان التخاذ القرار في
شأنها».

أما االتفاقية العربية لعام ،1998
فقد ع ّرفت اإلرهاب في مادتها األولى
فقرة ( )2بأنه «ك� ّل فعل من أفعال
العنف أو التهديد أيا كانت بواعثه
أو أغ��راض��ه ،يقع تنفيذا لمشروع
إجرامي فردي أو جماعي ،ويهدف إلى
إفشاء الرعب بين الناس ،أو ترويعهم
ب��إي��ذائ��ه��م أو تعريض حياتهم أو
حرياتهم أو أمنهم للخطر».

المقاومة واإلرهاب

وس��أل مهنا« :هل ك ّل عمل عنفي
ه��و عمل إره��اب��ي وي���درج ف��ي خانة
م��ا يصطلح ف��ي اللغة السياسية
المعاصرة على أنه عمل إرهابي؟ هل
المقاومة عمل إرهابي؟ هل العنف
ض ّد المحتل والمستعمر والمغتصب
ل��ح��ق��وق األم����م وال���ش���ع���وب عمل
إرهابي؟»
وق��ال مهنا« :ف��ي مواجهة قوى
االستعمار األجنبي وكيان االغتصاب
الصهيوني وأط��م��اع��ه ف��ي أرضنا
ال��ق��وم��ي��ة وح��ده��ا ال��ق��وة ف��ي نظر
سعاده هي القول الفصل في إثبات

وأش�����ار م��ه��ن��ا إل���ى «أنّ ال��ق��وى
االس��ت��ع��م��اري��ة تنظر إل���ى ح��رك��ات
م���ق���اوم���ة ال���ش���ع���وب ل���ل���غ���زوات
االس��ت��ع��م��اري��ة ع��ل��ى أن��ه��ا ح��رك��ات
إره��اب��ي��ة ،ف����اإلدارة األميركية مثالً
التي رع��ت ظ��اه��رة أس��ام��ة ب��ن الدن
ودفعت المملكة العربية السعودية
لتمويل «جهاده» في أفغانستان في
مقاومة التدخل السوفياتي اعتبرته
ومجموعاته مقاتلين من أجل الحرية
 ،freedom fightersودفعت بهم
من جديد إلى سورية» ،مؤكدا ً «أنّ
صمود الدولة السورية وإنجازات
جيشها وافتضاح أدوار المجموعات
المسلحة اإلره��اب��ي��ة ال��ت��ي أخ��ذت
تقاتل بعضها بعضا ً في حرب إلغاء،
أجبر تلك القوى االستعمارية على أن
تعيد النظر في تعاملها مع بعض هذه
المجموعات وتدرج بعض تنظيماتها
كالنصرة ،ودولة اإلسالم في العراق
والشام (داعش) ،على لوائح اإلرهاب
وتستثني الجبهة اإلسالمية مثالً من
ه��ذا التصنيف ،التي هي جبهة من
نفس الطينة والعجينة مما يثبت
سياستها االنتقائية واعتمادها
المعيار المزدوج خدمة لمصالحها
االستراتيجية» .
وخ��ت��م مهنا محاضرته م��ؤك��دا ً
«أنّ المواجهة الفكرية والثقافية
واإلعالمية والسياسية والنفسية
مع الجماعات والتنظيمات المتطرفة
واإللغائية تتكامل م��ع المواجهة
الميدانية» ،مشيرا إلى «أنّ اجتثاث
ج��ذور اإلره��اب وتجفيف مصادره،
ل��ه أك��ث��ر م��ن ب��ع��د ،وه��و مسؤولية
مجتمعية ،ومهمة نهضوية بامتياز،
يتوالها حزبنا ،الحزب ال��ذي يمثل
خشبة الخالص المرتجى لمصيرنا
القومي برمته».

جريج يتلقى ت�أكيد ًا من بري ب�إدراج
تثبيت متعاقدي «الإعالم» على اللجان
سلكت قضية المتعاقدين في
وزارة اإلعالم طريقها نحو مجلس
ال��ن��واب لمناقشة تثبيتهم في
المالك.
ه������ذه ال���ن���ت���ي���ج���ة ل��ت��ح��رك
المتعاقدين إلنصافهم أعلن عنها
وزي���ر اإلع�ل�ام رم���زي ج��ري��ج إثر
ات��ص��ال أج���راه ب��رئ��ي��س مجلس
ال��ن��واب نبيه ب��ري وع��رض معه
قضية المتعاقدين ف��ي وزارة
اإلع�لام ومالبسات عدم إدراجها
على جدول أعمال جلسة اللجان
المشتركة األسبوع المقبل.
وشكر ل��ه اهتمامه وعنايته،
متمنيا ً ال��وص��ول إل��ى الخواتيم
السعيدة في القريب العاجل.
ك��ذل��ك أج���رى ج��ري��ج ات��ص��اال ً
برئيس لجنة اإلعالم واالتصاالت
النائب حسن فضل الله للغاية
نفسها.

وفد من المتعاقدين

ث���م ال��ت��ق��ى ج��ري��ج وف�����دا ً من
المتعاقدين ،نقل إل��ي��ه اهتمام
الرئيس بري شخصيا ً بقضيتهم،
وت���أك���ي���ده أن ه����ذا ال��م��وض��وع
سيُدرج على جدول أعمال اللجان
المشتركة الثالثاء المقبل.
وتمنى جريج على المتعاقدين
«استئناف عملهم بعدما أصبحت
قضيتهم في عهدة الرئيس بري».
وك��ان��ت لجنة متابعة قضية
تثبيت المتعاقدين م��ع وزارة
اإلع��ل��ام أع��ل��ن��ت ف���ي ب��ي��ان ب��أن
المتعاقدين فوجئوا بعدم إدراج
ملف تثبيتهم ف��ي ج��دول أعمال
جلسة اللجان المشتركة الثالثاء
المقبل ،علما ً أنهم ُوعدوا قبل أكثر
م��ن شهر ببتّ قضيتهم ف��ي هذه
الجلسة».
وج����اء ف���ي ال��ب��ي��ان« :ب����إزاء
ه���ذا اإله��م��ال لفئة واس��ع��ة من
اإلعالميين الذين قضوا سنوات
طويلة في خدمة الوزارة ،يجدون
أن��ف��س��ه��م م��دف��وع��ي��ن دف��ع��ا ً إل��ى
اعتماد الخيار السلبي ،والتوقف
ع��ن ب��ث األخ���ب���ار ع��ب��ر ال��وك��ال��ة
الوطنية لإلعالم وإذاع���ة لبنان
ومركز الدراسات والنشر ،ابتدا ًء
من لحظة ص��دور البيان ،وحتى
انعقاد جلسة اللجان المشتركة
ال��ث�لاث��اء ال��م��ق��ب��ل وإدراج بند
التثبيت فيها ،تبعا ً لما ك��ان قد
اتفق عليه سلفاً .ويؤكدون أنهم
إذا قوبلوا بالتسويف مجدداً ،فإن
إضرابهم سيكون مفتوحاً».
أضاف البيان »:إن المتعاقدين
مع وزارة اإلع�لام لن يرضوا من
اآلن فصاعدا ً ب��أن يكونوا نسيا ً
م��ن��س� ّي�ا ً ف��ي ح��س��اب��ات ال��س��ادة
ال��ن��واب ،ال��ذي��ن لطالما اهتموا
بتصريحاتهم ونشاطاتهم ،وإذا
بهم يخذلونهم اليوم وينكرون
عليهم أبسط حقوقهم».
وخ��ت��م ال��ب��ي��ان« :ع����ذرا ً أيها

السادة ال��ن��واب ،ما هكذا ُتصان
الحقوق».

نقابة المحررين

وف����ي ه����ذا ال���س���ي���اق ،أك���دت
نقابة المحررين تضامنها مع
اإلعالميين المتعاقدين مع وزارة
اإلعالم الفتة إلى حقوق انتزعت
من أعضائها.
وأعلن بيان النقابة إن نقيب
المحررين الياس ع��ون« :أجرى
سلسلة ات���ص���االت م��ع رئ��اس��ة
المجلس النيابي وعدد من رؤساء
الكتل وال��ن��واب معلنا ً تضامن
النقابة المطلق م��ع اإلعالميين
المتعاقدين م��ع وزارة اإلع�لام
والمشمولين بمرسوم الفائض
 ،»5240ومطالبا ً «بإدراج اقتراح
ال��ق��ان��ون ع��ل��ى ج��ل��س��ة ال��ل��ج��ان
المشتركة ي��وم الثالثاء المقبل
ل��درس��ه وإق����راره وإح��ال��ت��ه إل��ى
الهيئة العامة للمجلس النيابي
للتصويت عليه ،قبل أن يتح ّول
المجلس إلى هيئة ناخبة ويتعّ ذر
عليه التشريع».
وتابعت النقابة في بيانها« :ال
ترى نقابة المحررين مبررا ً
ّ
لتأخر
إنجاز ه��ذا القانون ال��ذي يطاول
المئات م��ن ال��ذي��ن ن���ذروا العمر
والجهد في خدمة اإلعالم وتغطية
أخ���ب���ار ال��م��س��ؤول��ي��ن وال���ن���واب
وال���دوائ���ر ال��رس��م� ّي��ة والمجتمع
وقدموا الكثير ،وحتى الساعة لم
يُعاملوا المعاملة التي تليق بهم».
وأك��دت« :أن نقابة المحررين
تؤيد الخطوات التي يُقدِم عليها
المتعاقدون والمشمولون بمرسوم
الفائض .وهي تع ّد لتقرير يصدر
عنها وشيكا ً يبّين قصور الدولة
ت��ج��اه الصحافيين وتهميشها
لهم ،وكيف سبق لها أن انتزعت
منهم حقوقا ً مكتسبة في صورة
غير م��ب��ررة» .وأملت النقابة من
«المجلس النيابي والحكومة
وال��وزراء المعنيّين المبادرة إلى
تصحيح ما ارتكب من أخطاء في
حق الصحافيين وإعادة ما انتزع
منهم ،وإق���رار خ��ط��وات تنصفهم
وتجعلهم يطمئنون إلى غدهم».
مؤكدة أنها «لن تتوقف عن السعي
الدؤوب لتحقيق هذا األمر».

تهديد مخزومي
سلّمت دوري��ة من الشرطة
العسكرية إلى فصيلة طريق
ال��ج��دي��دة ج��ه��اد ب(.م��وال��ي��د
 )1975لقيامه بإرسال باقة
م��ن ال���ورد إل��ى رئ��ي��س حزب
الحوار الوطني فؤاد مخزومي
وعليها بطاقة تحمل العبارة
ال��ت��ال��ي��ة »:ال��ي��وم ب��اق��ة ورد
وقريبا ً إكليل».

متوسطا ً بالمسمار والحاج
المطران
ّ
أك���د ال��م��ع��اون ال��ب��ط��ري��رك��ي في
بطركية الروم األرثوذكس في دمشق
المطران لوقا الخوري «أنّ السوريين
ه��م م��ن ي��ق � ّرر ف��ي االن��ت��خ��اب��ات من
سيكون رئيسا ً لسورية ،وال يحق
ألي دولة أن تق ّرر من سيكون رئيسا ً
لدولة أخ��رى» .وق��ال« :إنّ سورية
ل��م تخضع ي��وم �ا ً لمستعمر ول��ن
تخضع اليوم» ،الفتا ً إلى أنه «بعد
ثالث سنوات من الحرب العدوانية
على س��وري��ة ب��دأت تتضح معالم
االنتصار ،وفشل جميع مخططات
ومؤامرات األعداء».
وأش���ار ال��م��ط��ران ل��وق��ا ال��خ��وري
إل��ى «أنّ دوال ً ك��ب��رى ت��ق��ود حربا ً
همجية إجرامية ض ّد سورية ،وهذه
الدول ج ّندت المرتزقة والمجرمين
واإلرهابيين ،وقدّمت ك ّل الدعم لهم
ليخ ّربوا وي��د ّم��روا معالم سورية
وآثارها وروائعها ،فقتلوا األطفال
وذبحوا الناس ،وأكلوا القلوب ،كما
د ّمروا األديرة والكنائس والمساجد
والجامعات والمدارس والمصانع،
وع���اث���وا ن��ه��ب�ا ً وس��رق��ة وارت��ك��ب��وا
الفظائع».
ودع�����ا إل����ى «ع�����دم االن���خ���داع
بالدعايات واألك��اذي��ب التي يبثها
اإلعالم المغرض الذي يخدم مصالح
الدول االستعمارية».
كالم المطران لوقا الخوري جاء
خالل لقاء حواري موسع في مدينة
ريو دي جانيرو البرازيلية بمناسبة
ع��ي��دي ال��ف��ص��ح وال���ج�ل�اء ،حضره
عدد من مسؤولي الحزب السوري
القومي االجتماعي يتقدمهم عضو
المجلس القومي بديع الشدراوي،
والمسؤولون في مناطق الريو سليم
غ���ازي وم��وري��س ح���داد وسليمان
يعقوب وجمع كبير من القوميين.
ك��م��ا ح��ض��ر ال��ل��ق��اء ممثلون عن

جانب من الحضور
ال��ح��زب ال��ش��ي��وع��ي وال��ي��س��اري��ي��ن
ال��ب��رازي��ل��ي��ن ،ممثلة ح��زب البعث
العربي االشتراكي سماهر عمران،
رئيس الجمعية العلوية علي مريم،
األب اغ��ن��اط��ي��وس ال��ص��اي��غ ،األب
مارسيلو ،راعي الكنيسة الروسية
األب ب��اس��ي��ل��ي��وس ،ال��ب��روف��س��ورة
م��ارس��ي��ا ال��ش��ي��خ ،ال��ب��روف��س��ورة
روزنجيال غ��ازي ،مديرة مستشفى
السرطان الدكتورة اميليا عمران،
ممثل نقابة أس��ات��ذة والي���ة الريو
دي جانيرو الدكتور أنيس خضر،
الدكتورة مارتا خضر ،رئيسة منظمة
علماء النفس في الوالية الدكتورة
كونسيساون نيفيس ،أستاذ التاريخ
العربي في جامعة الريو دي جانيير
الدكتور باولو حلو ،أستاذ العالقات
ال��خ��ارج��ي��ة ال��دك��ت��ور رام���ز فيليب
م��ع��ل��وف ،وال��ع��دي��د الشخصيات
الثقافية والعلمية واإلعالمية وقضاة
ورجال أعمال.
وافتتح اللقاء رئيس الجمعية
األرثوذكسية ج��ورج الحاج بكلمة

ترحيب ،ثم تولى مدير إعالم عصبة
األدب العربي المهجري في البرازيل
الشاعر القومي يوسف المسمار،
تقديم المطران وترجمة كلمته إلى
البرتغالية.
وح��ظ��ي��ت زي���ارة ال��م��ط��ران لوقا
ال��خ��وري إل��ى ال��ب��رازي��ل باهتمام
الجالية السورية وفاعلياتها ،وقد
أج���رى مسؤولو ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي في أنحاء مختلفة
م��ن ال��ب��رازي��ل ات��ص��االت بالمعاون
البطريركي تث ّمن دوره ومواقفه،
ومن المتصلين :محمد بركات الذي
يتولى مسؤولية العالقات الدولية
ف��ي بلدية ف��وز دو اغ��واس��و ،عضو
المجلس القومي الدكتور فادي عبد
الخالق ومدير مديرية سان باولو
عماد مخول وصدقي سعد (سان
باولو) مدير مديرية كورتيبا زكي
زري���ق ،ون��ام��وس المديرية نعيم
ال��غ��ص��ان (ك��ورت��ي��ب��ا) ،وم��ف��وض
مفوضية غويانيا ب��درة الخوري
الشيخ (غويانيا).

العدو يخرق الخط الأزرق ويحاول خطف رعاة

ً
مقبوال ال�سكوت على االعتداءات
ها�شم :لم يعد

خرقت ق��وة مشاة م��ن جنود ال��ع��دو «اإلسرائيلي»
قوامها نحو  15عسكريا ً السياج التقني ،وتقدمت 200
متر في منطقة تلة الشحل في خراج بلدة شبعا ،حيث
حاولت اختطاف  3رعاة من آل زهرا ،وعندما لم تتمكن
من ذلك بعد نجاح الرعاة في الفرار ،عملت على سوق
حوالى  100رأس ماعز إلى داخل األراضي المحتلة قبل
أن تعيدها.
وإزاء هذا الخرق واالع��ت��داء السافر ْين على سيادة
لبنان ومواطنيه أكد عضو كتلة «التحرير والتنمية»
النائب قاسم هاشم أن «العدو «اإلسرائيلي» خرق الخط
األزرق  200متر بدخول قوة من جنوده منطقة الشحل
في شبعا ،في محاولة لخطف عدد من الرعاة اللبنانيين
من آل زه��را تمكنوا من الفرار والعودة إلى بيوتهم»،
مشيرا ً إلى أن «منطقة الشحل محررة وخارج ما يس ّمى
الخط األزرق ،وهي من مزارع شبعا».
وقال إثر معاينته المكان الذي حاولت قوة إسرائيلية
خطف الرعاة منه ،وبعد لقائه الرعاة مرة جديدة« :يتابع
العدو «اإلسرائيلي» خروقه وانتهاكاته واعتداءاته على
لبنان وسيادته» ،مشيرا ً إلى أن هذه االعتداءات تكررت

أخيرا ً من خالل خطف الرعاة اللبنانيين ،وهي استفزاز
للبنان وانتهاك للسيادة اللبنانية ،ألنه في تلك المنطقة
تحديدا ً ال اعتراف وال إقرار لما يسمى الخط األزرق ،وهذه
المنطقة محررة وخارج الخط األزرق».
وس��أل هاشم« :إل��ى متى تستمر ه��ذه االستفزازات
«اإلسرائيلية»؟ ولماذا في كل مرة تتأخر الحكومة عن
إثارة الموضوع لدى المجتمع الدولي ،ال تحرك ساكنا ً
إزاء هذه العدوانية «اإلسرائيلية»؟ ولماذا التفرج من
البعض على ما يجري يوميا ً من انتهاكات «إسرائيلية»
ضد أهلنا في الجنوب؟ وأي��ن الغيارى على السيادة
وال��ك��رام��ة واالس��ت��ق�لال؟ ول��م��اذا بلعوا ألسنتهم أم��ام
االس��ت��ف��زازات اإلسرائيلية في الجنوب؟ وه��ل األم��ر ال
يعنيهم؟».
وختم« :المطلوب اليوم من الحكومة أن تتابع بشكل
مباشر هذه االعتداءات «اإلسرائيلية» لكشف الطبيعة
العدوانية «اإلسرائيلية» أم��ام ال��رأي العام العالمي
وال��دول��ي وال��ع��رب��ي ،إذ ل��م يعد مقبوال ً أم��ام استمرار
الخروق «اإلسرائيلية» ألرضنا وسيادتنا السكوت ،ألن
الساكت عن الحق شيطان أخرس».

ا�ستئناف تنظيف مجرى الوزاني
و�ضباط الجي�ش واليونيفيل يتفقدون الأ�شغال
الوزاني ـ رانيا العشي
استؤنفت ص��ب��اح أم��س عملية
تنظيف مجرى نهر ال��وزان��ي ،بعد
أن توقفت أول من أمس ،جراء سوء
األح��وال الجوية التي أعاقت العمل
في المجرى ،حيث تمت االستعانة
بجرافتين مدنيتين ،باإلضافة إلى
ج��راف��ة تابعة للوحدة الكمبودية
العاملة في قوات اليونيفيل ،عملوا
على إزال��ة الصخور واألت��رب��ة التي
خلفتها ال��ع��وام��ل الطبيعية من
المجرى ،بإشراف لجنة مشتركة من
الجيش اللبناني وق��وات اليونيفيل
راقبت عملية التنظيف ،فيما راقب
من الجانب المحتل ضابط االرتباط
في قوات األمم المتحدة الذين وقفوا
ب��م��ح��اذاة س��ي��اج ال��غ��ج��ر ،ف��ي وقت
ل��وح��ظ غ��ي��اب ل��ح��رك��ة ال���دوري���ات
المعادية التي كانت تجوب الخط
ال��ح��دودي للغجر المحتلة قبالة
منتزهات الوزاني على مدار الساعة.
وفي هذا الصدد ،تفقد مدير فرع
م��خ��اب��رات ال��ج��ن��وب ف��ي الجيش

اللبناني العميد الركن علي شحرور،
أشغال تنظيف مجرى نهر الوزاني
عند منتزه «قرية حصن الوزاني»،
برفقة قائد اللواء التاسع في الجيش
العميد أحمد ب��دران ونائب رئيس
قسم التجهيز والتخطيط في قيادة
اليونيفيل العقيد فابيو وقائد الكتيبة

اإلسبانية المقدم كابيال ،وضباط من
مراقبي الهدنة الدوليين.
وأش����رف العميد ش��ح��رور على
سير األش��غ��ال الجارية ف��ي مجرى
النهر ،على أن يتم االنتهاء من أعمال
التنظيف في نهاية يوم أمس بحسب
مصدر دولي.

