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الجي�ش ي�شتبك مع م�سلحين ويحبط تهريب �إرهابيين في عر�سال
قطع طرق في عكار ت�ضامن ًا مع الم�ؤ�س�سة الع�سكرية والمخطوفين

(أحمد موسى)

قوات من فوج المجوقل إلى عرسال
استمر التوتر مسيطرا ً على بلدة عرسال
وجرودها أم��س ،إثر االشتبكات الليلية التي
شهدتها ال��ج��رود أول من أم��س ،بين الجيش
والمسلحين اإلرهابيين ،فيما شهدت منطقة
عكار قطع طرق واعتصامات تضامنا ً مع الجيش
والعسكريين المختطفين.
ميدانياً ،اشتبك الجيش عصر أمس مع ثالثة
مسلحين يستقلون سيارة رباعية الدفاع عند
حاجز وادي حميد في عرسال .وتمكن عناصر
الجيش من توقيف اثنين من المسلحين ،أحدهما
من آل أم��ون واآلخ��ر من آل عز الدين وهما من
بلدة عرسال ،فيما ف ّر الثالث في اتجاه الجرد في
السلسلة الشرقية .وعثر في داخل السيارة على
أسلحة وذخائر وتجهيزات ومعدات عسكرية.
وأعلنت قيادة الجيش ،من جهة أخرى ،أنّ
حاجز مستوصف عرسال التابع للجيش ،أوقف
عند الثامنة والنصف من ليل أول من أمس،
سيارة بيك آب من نوع هيونداي يقودها المواطن
خالد محمد ديب كرنبي من دون أوراق قانونية،
وضبطت بحوزته مسدسا ً حربيا ً مع الذخائر
العائدة له ،كما أوقفت برفقته المدعوَين محمد
عبدالساتر عكعوك وعبدالله محمد عكعوك
من التابعية السورية ،لالشتباه بمشاركتهما
في القتال ض ّد الجيش في منطقة عرسال .وت ّم
تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع

المختص إلجراء الالزم .وعلم أنّ السوريَين كانا
من مرافقي الموقوف عماد جمعة.
إلى ذل��ك ،وصل عدد كبير من الجرحى من
الجانب السوري إلى مستشفى عرسال الميداني
كانوا قد أصيبوا في االشتباكات التي تدور في
األراضي السورية قرب الحدود مع عرسال.

قطع طرق واعتصامات

وبعد أن أشيعت أخبار عن ذبح المسلحين
الرقيب في الجيش اللبناني علي أحمد السيد
وهو من بلدة فنيدق ،عقد اجتماع موسع في
بلدية البلدة ،حضره النائب خالد زهرمان،
النائب السابق وجيه العريني ،رئيس اتحاد
بلديات ج��رد القيطع عبداإلله زكريا ،رئيس
البلدية خلدون طالب وأعضاء المجلس البلدي،
مفتي عكار الشيخ زيد زكريا ممثالً بالشيخ وليد
اسماعيل ومخاتير البلدة وعائلة الرقيب السيد
وفاعليات .وأصدر المجتمعون بيانا ً طلبوا فيه
من «الحكومة وقيادة الجيش العمل الجدي على
تأكيد أو نفي صحة الصور التي نشرت لنطمئن
أهل األسير الرقيب علي السيد» .كما ج �دّدوا
مطالبتهم الحكومة «بالعمل الجدي الصادق
ونحملها كامل المسؤولية بالتقصير الحاصل
في حق األسرى وعدم احترام كرامة أهاليهم».
وف��ي ع��ك��ار ،قطع أه��ال��ي بلدة تكريت عند

خالل االجتماع في بلدية فنيدق
الساعة ال��س��ادس��ة م��ن صباح أم��س ،طريق
الجومة ال��ع��ام تضامنا ً م��ع أس���رى الجيش
اللبناني ومنهم ابن البلدة أحمد غيّة ،بمشاركة
فاعليات روحية واختيارية وتربوية من البلدة،
استجابة لدعوة إمام المسجد جهاد العبد الله.
وألقى وليد غية كلمة باسم أهالي تكريت
أكد فيها أنه «ال يجوز بكل األعراف والقيم أن
تصبح قضية أسرانا معلقة بين التجاذبات
والفرضيات والتجاذبات اإلقليمية» .ووجه
رسالة إل��ى الخاطفين قائال« :عكار هي أول
من احتضنت أهلكم وهي أول من عملت على
إطعامهم وإيوائهم حتى اآلن ،وتأمين أمنهم
ولن نتخلى عنهم ألنّ عكار هي عكار الشهامة
والنخوة كما ك ّل لبنان ،فال يجوز أن ير ّد هذا
الجميل لنا بخطف أبنائنا» ،مطالبا ً باإلفراج
ال��ف��وري عنهم .كما وج��ه تحية إل��ى الجيش
اللبناني مؤكدا ً الوقوف إلى جانبه.
وتحدث إم��ام مسجد البلدة الشيخ جهاد
العبدالله ،داعيا ً إلى «عدم إدخال قضية األسرى
ف��ي ال��ب��ازار السياسي .وق���ال« :إن��ه��ا قضية
إسالمية ،إنسانية أخالقية وطنية بامتياز،
وأرج��و من السياسين عدم المتاجرة بقضية
األسرى مهما كلف األمر».
ثم تحدث وال��د الجندي األسير ،عبود غية
موجها ً س���ؤاال ً إل��ى «أح��د السياسيين ال��ذي

قبالن ممث ًال بري في احتفال مدر�سي:
الهجمة على الجي�ش ت�ستهدف لبنان و�أمنه
رأى رئيس مجلس الجنوب قبالن
قبالن أنّ الهجمة التي يتعرض لها
الجيش ّ
تدل على مشروع استهداف
لبنان وأمنه ومؤسساته ،مشدّدا ً
على أنّ مسؤولية الجميع العودة إلى
رشدهم وإلى لغة العقل والحوار.
كالم قبالن جاء خالل تمثيله رئيس
مجلس النواب نبيه بري في احتفال
لجنة أوق��اف الطائفة الشيعية في
برج البراجنة بوضع حجر األساس
لثانوية البنات ،الذي أقيم برعايته
ونائب المجلس اإلسالمي الشيعي
األعلى الشيخ عبداألمير قبالن الذي
مثله المفتي الجعفري الممتاز الشيخ
أح��م��د ق��ب�لان ،ف��ي ح��ض��ور ع��دد من
مسؤولي حركة «أم��ل» وفعاليات.
وألقى المدير العام ألوقاف الطائفة
الشيعية ف��ي المجلس اإلس�لام��ي
الشيعي األعلى محمد ح��رب كلمة
أشار فيها إلى أنه بهذا الصرح «تكون
األوق��اف قد بنت خامس مدرسة في
برج البراجنة» .وتاله المفتي قبالن
ال��ذي أك��د أننا «ل��ن نقبل بمجتمع
تتحكم فيه األمية ،ألنه سيظل صريع
رغيف الخبز ولعبة التجار».
وفي الشأن الداخلي ،اعتبر المفتي

ق��ب�لان أنّ «م���ا ج���رى وي��ج��ري في
عرسال ،هو نتيجة أنّ البعض يريد
كسر الجيش أله���داف تتقاطع مع
مصالحه ولو عبر نصرة «داع��ش»
وتمكينه من شعبه وناسه ،ثم تراه
يندب على جثة األم��ن في لبنان».
وقال« :إذا حلت األمور على هذا النحو
من المخالب السياسية اإلقليمية،
فإننا سنشهد لحظة الكارثة ،وهذا
يعني أنّ لبنان الشراكة والعيش
المشترك سيمحى عن الخريطة وإلى
األبد».
وألنّ األم��ن مرتبط بالسياسة،
ح � ّذر قبالن« :م��ن لعبة التجاذبات
والمصالح الخاصة ،ألنّ تركيبة هذا
البلد ووضعه ال يحتمالن أي كسر
سياسي أو مذهبي» .وطالب قيادة
الجيش بإعالن خطة طوارئ تلحظ
البؤر اإلرهابية ،وق��د قطعت قيادة
الجيش شوطا ً كبيرا ً في عملية بناء
الخاليا والخطط واألدوار ،ألنّ لبنان
ل��م يعد يستطيع تحمل مفاجآت
أمنية».
والقى قبالن كلمة الرئيس بري
معتبرا ً أن��ن��ا «ف��ي وض��ع ال نحسد
عليه ،كهرباؤنا غائبة ومياهنا ملوثة

وشهاداتنا أصبحت إفادات ،وأكثر ما
يؤلمنا ،ما يحصل في عرسال حيث
يتعرض جيشنا في هذه الساعات،
كما تعرض ف��ي األي���ام واألسابيع
الماضية ،لهجمة ّ
تدل على مشروع
استهداف هذا البلد واستهداف أمنه
ومؤسساته .وهذا يستدعي أن نكون
جميعا ً ي��دا ً واح��دة وس��دا ً واح��دا ً في
مواجهة الذين يريدون استهداف هذا
الشعب وهذا البلد».
وشدّد على أنّ «مسؤولية الجميع
العودة إلى رشدهم في هذه األيام،
وإلى لغة العقل والحوار ،لغة اإلمام
موسى الصدر ال��ذي نحن اليوم في
الذكرى السنوية السادسة والثالثين
لتغييبه ،إلى لغة المحبة والتعايش
بين المسلمين والمسيحيين ولغة
ال��وح��دة اإلسالمية ولغة اإلنسان
البعيد من طائفته ومذهبه ،اإلنسان
ب��م��ا ي��ع��ن��ي م��ن إن��س��ان ع��ل��ى ه��ذه
األرض».
واختتم« :ه��ذه المبادرة وغيرها
تعيد إلينا األم��ل ب��أنّ في ه��ذا البلد
م��س��اح��ة أم���ل ي��ج��ب اإلف����ادة منها،
وهناك نوافد نور يمكن أن نتطلع منها
نحو مستقبل مشرق وغد أفضل».

تحدث على إحدى الشاشات عن أنه ال تفاوض
مع الخاطفين» ،سائالً إي��اه« :أين ولدك أنت،
في حين أنّ أسرانا في المغاور وال نعلم عن
مصيرهم وأحوالهم شيئاً»؟
وناشدت وال��دة غية قيادة الجيش «العمل
بأقصى جهدها من أجل إطالق سراح ولدها وكل
الجنود األسرى».
وفي خطوة مماثلة ،قطع أهالي مشحة في
قضاء حلبا الطريق عند مفترق البلدة ،ثم توجهوا
إلى سراي حلبا حيث كانت كلمة لرئيس دائرة
أوقاف عكار ورئيس «هيئة العلماء المسلمين»
مالك جديدة الذي دعا «الدولة والمسؤولين إلى
العمل على إطالق األسرى في أقرب وقت».
وطالب المعتصمون ،بدورهم ،الهيئة بأن
يكون لها دور أكبر في تحرير العسكريين ،ثم
أقفلوا باب سراي حلبا احتجاجاً.
كذلك ،قطع أهالي بلدة ب � ّزال طريق جرود
عكار باإلطارات المشتعلة ،وطالبوا باإلسراع
في معالجة قضية المخطوفين ،وللغاية نفسها،
قطع أهالي الجومة طريق البلدة.
وخالفا ً لمواقفهما المعتادة دع��ا النائبان
معين المرعبي وخالد الضاهر في بيان مشترك
«المجموعات السورية المسلحة إلى اإلفراج
فورا ً عن جميع المحتجزين وترك المعالجات
والمبادرات الطيبة تأخذ مجراها».

دريان وا�صل ا�ستقبال المهنئين
وهن�أ بـ «انت�صار غزة التاريخي»
استقبل مفتي الجمهورية المنتخب الشيخ عبداللطيف دريان وفدا ً فلسطينيا ً
برئاسة سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور ،ض ّم ممثلي مختلف الفصائل
الفلسطينية في لبنان.
بعد اللقاء قال دب��ور« :حضرنا كما نحن موحدين في فلسطين في أرض
الرباط وفدا ً فلسطينيا ً موحدا ً لتهنئة سماحته على هذه المهمة ،ودعونا الله
له أن يعينه على حملها ،ووضعناه في صورة ما تتعرض له مدينة القدس
من محاوالت بهدف تقسيمها زمنيا ً ومكانيا ً ومحاوالت تهويد تجري على
قدم وساق وال نسمع صراحة من أي جهة كانت ،أي صوت ينصر القدس».
وأضاف« :وضعنا سماحته في ما يجري من عدوان على أهلنا في قطاع غزة
واإلج��راءات «اإلسرائيلية» التي تمارس على شعبنا في الضفة الغربية وكل
المحاوالت الصهيونية بهدف ضرب المشروع الوطني الفلسطيني ،إال أنّ صمود
وإرادة شعبنا أسقطا هذا المشروع وستسقط المشاريع كافة وسينتصر شعبنا
الفلسطيني على كل المشاريع التي تحاول النيل من مشروعه الوطني ،وأكدنا
له على الوحدة الوطنية الفلسطينية والتي أثبتتها قيادة العمل الفلسطيني في
الداخل والخارج».
وهنأ دريان ،من جهته ،الوفد الفلسطيني على «االنتصار التاريخي الذي
تحقق في غ��زة بفضل الوحدة الفلسطينية على العدو المشترك االحتالل
«اإلسرائيلي»» ،مؤكدا ً أنّ «الفلسطينيين في لبنان هم أهلنا وضيوفنا إلى حين
العودة إلى فلسطين محررة من العدو «اإلسرائيلي» الغاشم».
واستقبل دريان أيضاً ،وفد حركة «الناصريين الديمقراطيين» برئاسة خالد
الرواس مهنئا ً بانتخابه .وأكد الرواس «الدعم والتأييد للمفتي في مسيرته
الوطنية واإلسالمية الجامعة لكل اللبنانيين بعيدا ً من أي تجاذبات سياسية».
كما زاره مهنئاً :مجلس حقوق عكار برئاسة خالد الزعبي ،القطاع التربوي
في تيار المستقبل من الشمال والبقاع وبيروت وصيدا وزغرتا برئاسة المنسق
العام للتربية نزيه خياط بحضور رئيس المنطقة التربوية لبيروت محمد
الجمل ومسؤولة المكتب الجامعي المركزي هاله العريس ،ووفد من الجهاز
اإلداري في أوقاف عكار برئاسة الشيخ مالك جديدة.

مواقف في منا�سبة الذكرى الـ 36لتغييب ال�صدر ورفيقيه:
لتكثيف الجهود من �أجل الو�صول �إلى الخاتمة ال�سعيدة

لمناسبة الذكرى الـ 36لتغييب اإلمام السيد
موسى الصدر ورفيقيه ،تواصلت المواقف
المندّدة بهذه الجريمة ،منوهة بدور الصدر
في تأسيس المقاومة ودوره الوطني كرجل
اعتدال وحوار مطالبة الدولة بتكثيف جهودها
مع السلطات الليبية من أجل الوصول إلى
الخاتمة السعيدة لهذه القضية.

منصور :لجنة المتابعة
ستستكمل عملها

وخ�لال احتفال لحركة «أم��ل» في الشياح
ب��ه��ذه المناسبة ،ت��ح��دث وزي���ر الخارجية
السابق عدنان منصور عن «اإلم���ام الصدر
كقيمة لبنانية وعربية وإسالمية يحتاج إليها
اللبنانيون في هذه المرحلة العصيبة التي
يمر فيها لبنان والمنطقة» .ولفت إلى أنّ اإلمام
«وقف في وجه اإلقطاع وحاربه ،وبعد تغييبه
تابع رئيس المجلس النيابي نبيه بري هذا
الدور حتى قضي على هذا اإلقطاع ولم يعد له
أي دور في حياتنا السياسية».
وتحدث منصور عن لجنة المتابعة التي
شكلت من أجل هذه القضية والزيارات التي
ق��ام��ت بها إل��ى ليبيا حيث أج���رت ع���ددا ً من
اللقاءات مع المسؤولين الليبيين ،الفتا ً إلى
دور الرئيس ب��ري ال��ذي «أرس��ل منذ اللحظة
األولى التي أسقط فيها معمر القذافي ونظامه
وفدا ً إلى ليبيا لمناقشة قضية اإلمام الصدر مع
المسؤولين الليبيين الجدد» ،مؤكدا ً أنّ «هذه
القضية ستبقى حية حتى نصل إلى معرفة
مصير اإلمام الصدر ورفيقيه» .وأشار إلى أنّ
«لجنة المتابعة ستستكمل عملها في ليبيا
وستعود في الوقت المناسب إلى هذا البلد».

وأوض����ح ال���وزي���ر م��ن��ص��ور ف��ي ح��دي��ث
تلفزيوني ،في السياق نفسه ،أنه «بعد 5
ساعات من الحديث والمفاوضات لم نأخذ
شيئا ً م��ن الجانب الليبي ،حتى أنّ مدير
االستخبارات الموريتاني انفجر من هذا الكذب
في ضوء المعلومات التي كان يملكها في هذا
الملف» .وقال« :كجانب لبناني تواصلنا مع
الجانب الموريتاني بعد ذل��ك ،ال سيما أنه
كانت لديه معلومات كثيرة» ،مضيفاً« :لم
يقل أحد من الليبيين أنّ اإلمام الصدر قد قتل
أو توفي لذلك نقول أنه خطف».

حزب الله :ظلم كبير
لحق باإلمام ورفيقيه

واعتبر ح��زب الله في بيان أنّ «مأساة
تغييب اإلمام الكبير والقائد الوطني السيد
م��وس��ى ال��ص��در ورف��ي��ق��ي��ه ،ه��ي واح���دة من
أش ّد المحطات حزنا ً وألما ً وإث��ارة للغضب
في تاريخ وطننا وأمتنا ،نظرا ً إل��ى الظلم
الكبير الذي لحق باإلمام ورفيقيه من جهة
وبوطنهم وشعبهم وعائالتهم وقضاياهم
العادلة من جهة أخرى» .وأضاف« :إنّ اإلمام
السيد موسى ال��ص��در ه��و إم��ام المقاومة،
وهو إمام الحوار واالنفتاح واالعتدال ،وفي
ظل الظروف التي تعيشها أمتنا نستحضر
مواقفه الحاسمة في موضوع الصراع مع
ال��ع��دوان الصهيوني المستمر على أمتنا،
والذي نشهد أكثر فصوله إجراما ً في العدوان
المتصاعد على غزة ،كما نستحضر مواقفه
ال��ح��واري��ة م��ع ك��ل المكونات االجتماعية
والدينية والسياسية في منطقتنا ،في ظ ّل
هجمة التكفير واإلره����اب ال��ت��ي تستهدف

الجميع ،والتي نعيش فصولها في كل دول
المنطقة».
وأك���د أنّ جريمة تغييب ال��ص��در «تقع
مسؤوليتها على المجرم الذي ارتكبها ،والذي
طوى التاريخ صفحته إلى غير رجعة ،كما
تقع على الحكومات الليبية المتعاقبة التي
م��رت على ليبيا منذ ال��ث��ورة التي شهدتها
البالد ،والتي لم تحرك ساكنا ً حتى اآلن.
ويبقى المجتمع العربي والدولي شريكا ً في
جريمة إخفاء اإلمام الصدر ،كونه لم يتحمل
مسؤوليته في العمل على إطالق سراح اإلمام
ورفيقيه».
وأكد الحزب «حرصه الدائم على إبقاء هذه
القضية على رأس سلم أولويات االهتمام»،
مشددا ً «على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة
من أجل الوصول إلى الخاتمة السعيدة».

صدر الدين الصدر :تثبيت
وفاة القذافي ال يفيد القضية

وقال السيد صدر الدين موسى الصدر في
كلمة ألقاها باسم عائلة اإلمام ضمن فاعليات
«ملتقى اإلمام السيد موسى الصدر السادس»
الذي عقد بعنوان« :البعد اإلنساني لقسم
اإلم��ام الصدر» في الجامعة اإلسالمية في
مدينة ص��ور« :إننا كعائلة اإلم��ام موسى
الصدر ،هدفنا األساس ،تحرير اإلمام موسى
ال��ص��در وأخ��وي��ه ،وع��ودت��ه��م سالمين إلى
وطنهم وأهلهم ومحبيهم وساحة جهادهم»،
مشدّدا ً على أن «تحجيم القضية في خانة
التعويضات ،ولو بحجة الضغط ،ومهما كان
ادع��اء وجهة توزيعها ،ينتقص من قيمتها
اإلنسانية وي��ؤذي بلوغ ه��ذه القضية إلى

خواتيمها المرتقبة بتحرير األحبة ،وبعد
ذلك ،لك ّل حادث حديث» .وأضاف« :إنّ تثبيت
وفاة معمر القذافي قضائيا ً أمر ال يفيد القضية،
بل يسقطها إلى ما يسمى تصحيح الخصومة
وحصر اإلرث» ،معلنا ً أنّ العائلة غير راضية
«عن مستوى التعاون مع السلطات الليبية»،
موضحا ً أنّ هذه السلطات «لم تغتنم فرصة
ثالث سنوات بعد الثورة ،للتقدم والتعاون
الجدي في هذه القضية ،حتى لكأنّ الوضع
هو نفسه وجدار معمر هو نفسه في ما يخص
متابعة القضية».
وطالب لجنة المتابعة الرسمية التي زارت
ليبيا ودوال ً أخ��رى ع��دة لتقصي معلومات
ومتابعة خيوط القضية ،بـ«زيادة وتكثيف
جهودها باتجاه ال��داخ��ل الليبي أوال ً ومن
ثم الدول األخرى المعنية ،وعدم ادخار أي
وسيلة للعمل والضغط».
وعن مسار التحقيق القضائي اللبناني،
قال الصدر« :إنّ المجلس العدلي الذي يتابع
النظر في جزء من الملف ،ينتظر التحقيق
في االدع��اءات الجديدة التي قدمناها أمام
المحقق العدلي الجديد ،وهي على قدر من
األهمية ومقرونة بأدلة وقرائن جمعناها
بالتعاون مع لجنة المتابعة الرسمية ،تشير
إل��ى ت��ورط ثالثة عشر شخصا ً ج��دي��دا ً من
أركان نظام معمر البائد».

نقيب المحررين

ورأى نقيب المحررين الياس ع��ون أنّ
«م��وس��ى ال��ص��در أم��ة ب��ذات��ه��ا ،لهذا غيّبوه
منذ ستة وثالثين عاما ً لكنهم اعتقدوا أنهم
غيبوه» .وقال« :إنّ قيمة مثل إمامنا لن تغيب
ال عن بالنا وال عن قلبنا وال عن ضميرنا».
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مَن الم�س�ؤول عن �إذالل اللبنان ّيين؟
} علي بدر الدين
لم يعد مجديا ً أو مأموالً الرهان على األفرقاء
السياسيين في لبنان الذين انغمسوا في «أجندات»
مصالحهم وطوائفهم ومذاهبهم ،وأحسنوا الحفاظ
على مكتسباتهم في السياسة واإلدارة والخدمات
والتلزيمات على اختالفها ،وتحويل البعض منهم
لبنان إل��ى شركة متعدّدة ال��زع��ام��ات والطوائف،
يديرها مقاولون متم ّرسون يعرفون جيدا ً من أين
ترجح «ك ّفة» ميزان الربح
«تؤكل الكتف» وكيف
ّ
وتخطي الصعاب والعراقيل من أي جهة أتت على
قاعدة «أعطني اليوم أعطك غداً» ،من دون النظر أو
ألي سلبيات
االعتبار لمصلحة الوطن والمواطن أو ّ
وتداعيات مهما كان حجمها وتأثيرها.
م��ا يشهده لبنان م��ن أخ�ط��ار مزمنة ومتراكمة
وق��د فعلت فعلها في تأجيج الصراعات وتعميق
االنقسامات وتكاثر األزم��ات وزي��ادة التحديات
واالستهدافات وضعت لبنان على «ح� ّد السيف»
وق��د ت���ؤدّي ب��ه إل��ى ال�م�ج�ه��ول ال ��ذي يخشى منه
الجميع ،مع أنّ بعضهم شريك فاعل في مواقفهم
الالوطنية وخطابهم التأجيجي الطائفي والمذهبي
وش��راك �ت �ه��م ل��وض��ع ال �ي��د ع �ل��ى م� �ق� �دّرات ال��دول��ة
وم��ال�ه��ا ال�ع��ام ووظائفها ون��اس�ه��ا ال��ذي��ن توزّعوا
ق �ب��ائ��ل وع �ش��ائ��ر وأزالم � � �ا ً ب �ق��وة ال �ق �ه��ر وال �ع��وز
وال�ف�ق��ر وال �ع��زف الممنهج وال �ه��ادف على أوت��ار
طائفية مذهبية ونفعية انكفائية وخلخلة مفاصل
الوحدة الوطنية والعيش المشترك وحشرها في
زواي��ا العزل واالنفصال ،بعيدا ً من هموم الوطن
المشتركة وهواجس القلق والخوف على الحاضر
والمستقبل والمصير برمته.
وفي قراءة متواضعة وموجزة للواقع السياسي
واالق� �ت� �ص ��ادي واألم� �ن ��ي وم �ل �ح �ق��ات��ه المتن ّوعة
والمتعدّدة الذي يعاني منها لبنان في ظ ّل سياسة
وأداء الحكومات المتعاقبة والقيادات السياسية
الرسمية والحزبية التي لها اليد الطولى في رسم
سياسة البلد على المستويات كافة يظهر بوضوح
على ضوء النتائج الشديدة السلبية التي يحصد
اللبنانيون ع�ل��ى اخ�ت�لاف�ه��م ال�م��زي��د م��ن المعاناة
وخ �ي �ب��ات األم ��ل وض �ي��اع األح �ل�ام والطموحات
ودفعهم إل��ى «لعن الساعة» التي ول��دوا فيها في
هذا البلد الذي ال قيمة لبنيه وال كرامة لهم وال من
م�س��ؤول ف��ي ال��دول��ة يتح ّمل مسؤولياته ويتج ّرأ
على ق��ول الحقائق وإط�ل�اع ال ��رأي ال�ع��ام على ما
يحصل من انتكاسات وتداعيات وخراب وإذالل،
وم��ن ال �م �س��ؤول إنْ ك��ان ف ��ردا ً أو ج�ه��ة أو طائفة

ع��ن الضائقة االقتصادية والمعيشية والصحية
واالج �ت �م��اع �ي��ة ال �ت��ي ت�ك�س��ر ظ �ه��ور اللبنانيين؟
و َم��ن يتح ّمل مسؤولية االنقطاع المخزي للتيار
الكهربائي في ك ّل لبنان؟ ومن يتح ّمل مسؤولية
انقطاع المياه م��ن ش��رك��ات المياه الرسمية التي
رف �ع��ت قيمة االش��ت��راك ال�س�ن��وي إل��ى م��ا يقارب
الثالثمئة أل��ف ل�ي��رة؟ وم��ن ال�م�س��ؤول ع��ن سرقة
المياه الجوفية وإعطاء رخ��ص لتشريع أكثر من
 60أل��ف بئر ارت��وازي��ة في لبنان معظمها يتاجر
بحق اللبنانيين من ه��ذه المياه ،وق��د ب��دأت تظهر
ب��وادر تلوث المياه في بعض المناطق ،ما يشكل
خ �ط��را ً م�ب��اش��را ً على صحة وس�لام��ة المواطنين
وبخاصة األطفال؟
وم� ��ن ال �س �خ��ري��ة أن ي �ع �ل��ن ال��م��س��ؤول��ون في
ش��رك��ة كهرباء لبنان ب�ه��دف استغباء اللبنانيين
أنّ إضراب المياومين انعكس سلبيا ً على إصالح
األع �ط��ال وإع� ��ادة ال�ت�غ��ذي��ة ب��ال�ت�ي��ار إل��ى طبيعته،
ع�ل�م�ا ً أنّ ال �ه��در ال�ق��ائ��م م�ن��ذ س �ن��وات ف��ي الشركة
والفوضى والخالفات المستحكمة ،هي التي أدّت
إلى الهريان في مؤسسة لبنانية كان ُيؤمل منها
أن ترفع منسوب التغذية وليس إغ��راق لبنان في
العتمة ،والمفاجئ في األمر أننا لم نجد مسؤوالً
أو وزي��را ً أو نائبا ً أو سياسيا ً يتحدث عن معاناة
المواطن اللبناني وسلبه حقوقه وكرامته ،وهو
العاجز عن ال�ح��راك أو المطالبة أو انتقاد الدولة
و َم��ن فيها ،س��وى ف��ي حلقاته الضيّقة وبين من
يثق بهم باستثناء تحركات خجولة ومتواضعة
غير مؤثرة لبعض النشطاء في العمل االجتماعي،
وال مواقف لهؤالء القادة وال خطابات سوى عن
الفراغ الرئاسي والتمديد للمجلس النيابي أو عدمه
بين القوى السياسية التي يبدو أنها مختلفة على
ك ّل شيء ومتفقة على عدم فعل شيء إلنقاذ لبنان
قبل ف��وات األوان ،أو ال �ح��ؤول دون ت�ص� ّدع��ه ثم
انهياره تحت ضربات أزمات سياسية واقتصادية
ومعيشية ،وره��ان��ات على ال �خ��ارج ل�ح� ّل ملفاته
المعقدة التي ربما تحتاج إلى معجزات ولّى زمنها
أو إلى عصا موسى أو م��ارد الفوانيس السحرية
بعد أن عجز األف��رق��اء ف��ي لبنان أو بعضهم على
األق ّل في التر ّفع عن المصالح السياسية والطائفية
الضيّقة بل ساهموا في إغراقه بالصراعات والظالم
والعطش ،وانعدام المسؤوليات وإصدار قرارات
على مقاس الطوائف والقيادات والمسؤولين.
ف�ه��ل يمكن ل��وط��ن تتآكله ال �ص��راع��ات ،وتثقل
مواطنيه سياسة الهدر اإلهمال والحرمان أن تقوم
له قائمة؟ سؤال ربما تجيب عليه عقود مقبلة؟

ّ
د�شن م�ست�شفى الح�صن في وادي الن�صارى

يازجي� :سورية �ستنه�ض وفجرها قادم

خالل احتفال وضع حجر االساس لمستشفى الحصن
ش �دّد بطريرك أنطاكيا وسائر
المشرق يوحنا العاشر يازجي
على أنّ وادي النصارى مثل ك ّل
بقاع سورية ،ينبض بقوة الحياة
رغم كل المآسي ،مؤكدا ً أنّ سورية
ستنهض رغم كل األهوال ،وفجرها
ق���ادم بتماسك شعبها وبصمود
قيادتها وجيشها.
ورع��ى يازجي أمس حفل وضع
حجر األس��اس لقسم العيادات في
مستشفى الحصن البطريركي في
وادي النصارى ،بحضور حشد من
أهل الوادي يتقدمهم محافظ حمص
ط�لال ال��ب��رازي ومدير المستشفى
ومدير الصحة في محافظة حمص.
وأل��ق��ى كلمة ق��ال فيها« :إن��ن��ا في
ه���ذا ال��م��ش��رق وف���ي ه���ذه األرض
منغرسون ألننا أبناء النور .والنور
ال يعرف الخنوع لدياميس الظلمة.
نضع حجر أس��اس لنقول إنّ هذا
ال���وادي ،ومثله كل بقاع سورية،
ينبض بقوة الحياة وتنبض الحياة
في جواره رغم كل المآسي».

وب��ع��دم��ا ت��ح��دث ع��ن المشروع
وأهدافه ،توجه بالتحية إلى أهل
محردة «التي تدفع اليوم ضريبة
قساوة األي��ام التي دفعها ال��وادي
وك��ل أرج���اء س��وري��ة وس��ط تفرج
ال��ع��ال��م .م��ح��ردة ال��رج��ول��ة التي،
بعون الله تعالى وبهمة شبابنا،
ستبقى ال تحديا ً ألح��د بل منفحا ً
لياسمين سالم سورية ،نتذكر قول
ابن محردة اغناطيوس هزيم يوم
وض��ع أس��اس جامعة البلمند في
زمن اشتدت فيه األهوال« :إذا كان
قدر البعض أن يدمر ،فإنّ قدرنا أن
نبني ونبقى».
وتابع يازجي« :سورية ستبنى
بسواعد الخيرين .وبلقياهم على
محبة ال��وط��ن .سورية أمانة الله
في عنق أبنائها .وه��ي لم تعرف
ي��وم�ا ً تكفيرا ً أو إره��اب �ا ً أو خطفا ً
للكهنة وقتالً للشيوخ واحتجازا ً
للمطارنة .تسمو س��وري��ة بعطاء
أبنائها وبمنطق المصالحة وبلقيا
أبنائها» .وأك��د أنه «آن للعالم أن

يستفيق من كبوته وينظر بعين
الحق لما ي��ج��ري .آن للحكومات
وللمنابر الدولية أن تتعامل مع
األب���ري���اء ال��ذي��ن س��ق��ط��وا بمنطق
الرحمة ال بمنطق المصالح .نقول
كل هذا ولنا ثقة بالله ورجاء يقين
ب��أنّ س��وري��ة ستنهض كالفينيق
رغم كل األهوال .وفجر سورية قادم
بتماسك شعبها وبصمود قيادتها
وجيشها وشعبها».
وت��وج��ه بالشكر إل���ى األس��ق��ف
نقوال بعلبكي «لما أسداه من أتعاب
إلنجاح المشروع» .ثم انطلق إلى
بلدة الحواش حيث بارك بئر المياه
التي حفرتها دائ��رة العالقات في
البطريركية.
وك���ان ال��ب��ط��ري��رك ي��ازج��ي زار
بلدة حبنمرة في وادي النصارى،
ودشن مركز المخيمات في البلدة،
حيث ألقى كلمة شدّد فيها على أنّ
«مسيحيي هذه الديار ثابتون فيها
وراسخون كسنديان أرضهم مهما
اشتدت األهوال».

