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ت�شييع ر�سمي و�شعبي ل�شهداء القاع و�سط �أجواء من الحزن والغ�ضب
لحود :للتفاو�ض مع الدولة ال�سوريّة بقيادتها ال�شرع ّية لحل م�س�ألة النزوح
ّ
ف��ي أج���واء م��ن ال��ح��زن والغضب
ودّعت القاع شهداءها الخمسة :بولس
األحمر ،ج��ورج ف��ارس ،ماجد وهبي،
ج��وزف ليوس وفيصل ع��اد ،بعدما
أُرجئ التشييع أول من أمس ألسباب
أمنيّة.
وأُقيمت مراسم التشييع الجماعيّة
عصر أمس في كنيسة مار الياس في
ال��ق��اع ،التي كانت ساحتها شهدت
التفجيرات الليليّة التي طالت البلدة
يوم االثنين الفائت.
وبالتزامن ،ا ّتخذ الجيش تدابير
أمنيّة مشدّدة في البلدة ،فأقام عددا ً من
الحواجز الثابتة والمتن ّقلة عند مداخل
البلدة والكنيسة ،على وقع مخاوف
من أن يعمد انتحاريّون إلى استهداف
الجنازة.
وش��ارك في مراسم الجنازة إلى
أهالي الشهداء وأبناء القاع وفاعليّاتها
عدد من الشخصيات الرسمية ،فم ّثل
النائب إم��ي��ل رح��م��ة رئ��ي��س مجلس
ال��ن � ّواب نبيه ب��� ّري ،فيما م ّثل وزي��ر
السياحة ميشال فرعون رئيس مجلس
ال���وزراء تمام س�لام ،وحضر السفير
البابوي غابريال كاتشا باإلضافة
إلى عدد من الوزراء والن ّواب وهيئات
سياسيّة وعسكريّة وحزبيّة.
وشدّد الرقيم البطريركي الصادر عن
بطريرك الروم الكاثوليك غريغوريوس
لحام على «الوقوف صفا ً واحدا ً
الثالث ّ
مع هذه البلدة المباركة التي تودّع
اليوم شهداءها وتتذ ّكر شهداء الحرب
اللبنانية» ،وق��ال« :إ ّننا مجتمعون
قلبا ً واحدا ً مع أبناء القاع ،وكان بودّي
أن أكون معكم ،مع األس��رة اللبنانية
ال��واح��دة ،لكن سفري إل��ى الخارج
منعني من ذلك».
«ن��ت��رح��م ع��ل��ى أرواح
أض�����اف:
ّ
الضحايا األبرياء ونصلّي ألجل شفاء
الجرحى في المستشفيات ،ونقدّم
التعزية ألهل الشهداء األبرياء».
من جهته ،أ ّكد راعي أبرشيّة بعلبك
للروم الملكيّين الكاثوليك المطران
الياس رح��ال في كلمة له ،أنّ « بلدة
القاع هي صخرة لبنان ،وعلى هذه
تكسر اإلرهابيون و ُفتحت لهم
الصخرة ّ
أبواب الحجيم ،أ ّما شهادؤنا ففتحت
لهم أبواب السماء ،وإلى هناك انتقلوا
وسيدفنون ف��ي أرض ال��ق��اع أرض
الشهداء والعزة والكرمة».
ول��ف��تَ إل���ى أنّ «ال��ق��اع أصبحت
ص��خ��رة اإلي��م��ان وص��خ��رة المحبة
والرجاء ،ونحن إيماننا قويّ ورجاؤنا
لن يتزعزع ،وسنبقى في هذه األرض
ولن نتزحزح ولو قدّمنا  100شهيد في
اليوم».
وأش���ار إل��ى أنّ «ه��ذه األرض هي
أرض���ن���ا ،أرض ال��ق��داس��ة وص��خ��رة
المحبّة ،ونعيش فيها بمحبة تا ّمة
وبانفتاح ت��ا ّم مع أهلنا في محافظة
بعلبك الهرمل» ،الفتا ً إلى أ ّنه «بقلوب
منفتحة وأيا ٍد ممدودة سنتعاون معا ً
للعيش بكرامة وفخر في المنطقة ،ألنّ
جميعنا عيشنا واحد وحياتنا واحدة،
ال نف ِّرق بين دين ودي��ن وبين طائفة
وطائفة وبين إنسان وإنسان ،لننتصر
على اإلرهاب والتكفير».
وأ ّك��د أنّ «شهداءنا في القاع هم
ش��ه��داء ال��وط��ن وم��ات��وا ع��ن جميع
اللبنانيّين ،وه��م وق��ف��وا ف��ي وجه
اإلره��اب وقدّموا أرواحهم فداء جميع
اللبنانيّين» ،وق��ال« :نحن سنحمي

ترابكم و قبوركم حتى الموت ،ولن
يرهبنا ال تكفير وال تفجير».
ّ
«تنظم من
وطلب من الحكومة أن
هم من حولنا ،أي الـ 20أل��ف نازح
الذين يتن ّزهون كيفما يريدون» ،مشدّدا ً
على «ض��رورة إغ�لاق الثغرات التي
يتسلّلون منها ،وأن تكون مشاريع
القاع منطقة عسكرية تا ّمة لكي ال ُتعاد
هذه الفاجعة».
بدوره ،شدّد السفير كاتشا على أ ّنه
«يجب ألاّ ننجرف أب��دا ً إلى العنف»،
مشيرا ً إلى أنّ «المسيح يقول إ ّنه إذا
سلّمتم على من يحبكم فما الشيء
المميّز الذي فعلتموه ،وهناك من يسير
على مبدأ العين بالعين والسن بالسن،
والمسيح يقول أحبوا أعداءكم وصلّوا
للجميع».

والحفاظ على وح��دة األ ّم��ة ومنعتها
بمواجهة اإلره��اب بوجهيه التكفيري
والصهيوني .وإ ّن��ن��ا إذ ُندين جميع
الدول والقوى الحاضنة والداعمة لهما،
فإ ّننا ندعو القوى الحيّة في األ ّمة إلى
تشكيل جبهة شعبيّة لمحاربة اإلرهاب
واالنتصار عليه ،حفاظا ً على نهضة
األمة وحضارتها وثقافتها ومشروعها
النهضويّ التوحيديّ  ،كما نتقدّم من
ذوي الضحايا بأح ّر التعازي».

الرابطة المارونية

يوحنا العاشر

توجه بطريرك
وفي ردود الفعل،
ّ
أن��ط��اك��ي��ة وس��ائ��ر ال��م��ش��رق ل��ل��روم
األرث��وذك��س يوحنا العاشر يازجي
خالل إقامته صالة الغروب ،لمناسبة
مؤسسي
عيدالقديسينبطرسوبولس ّ
الكرسي األنطاكي في دير سيدة البلمند
البطريركي ،إلى أبناء القاع بالمواساة
طالبا ً «التعزية والسلوان لعائالت
الشهداء ،وف��ي ظل ه��ذه األزم��ات من
الداخل والخارج وعلى كافة األصعدة
األمنيّة واالق��ت��ص��اد ّي��ة والمعيشيّة
أقول لكم ،نحن صامدون في إيماننا
كالصخر متج ّذرون في أرضنا ،ألنّ
أنطاكية هي التالقي».

لحود
ّ

ب��دوره ،أدان الرئيس العماد إميل
لحود «موجات التفجير اإلرهابي التي
ضربت القاع األب� ّي��ة ،منبت األبطال
وخ ّزان الجيش والقوى األمنيّة».
وقال في بيان« :إنّ اإلره��اب الذي
يستطيع أن يج ِّند ثمانية انتحاريّين
أو أكثر ف��ي ي��وم واح��د لضرب بلدة
آمنة وقتل األبرياء فيها إ ّنما هو إرهاب
عبثي ،يهدف
يائس وباحث عن إجرام
ّ
إل��ى إظ��ه��ار أ ّن���ه ال ي���زال يملك ق��درة
التفجير والقتل والتدمير .إلاّ أنّ األدهى
هو أنّ استهداف هذه البلدة بالذات،
على تخومنا الشرقية ،يبعث برسالة
أخ���رى م��ف��اده��ا أنّ االخ��ت��راق ممكن
لشبكات أماننا من داخلنا ،وليس
فقط عبر الحدود التي يسهر عليها
أبطال الجيش الوطني والمقاومة.
يبقى أنّ المطلوب ،بعد اإلدانة ،تغيير
نمط المعالجة بالخروج من سياسة
العناد التافه ،وال��ذي أصبح عنادا ً
قاتالً ،والتفاوض مع الدولة السور ّية
بقيادتها الشرع ّية لحل مسألة النزوح
السوريّ بطريقة ت��ؤدّي إلى العودة
اآلمنة وضبط تج ّمعات النزوح التي
قد يستقر فيها اإلره��اب .إنّ التنسيق
واألمني مطلوب بين الدولتين
الرسمي
ّ
ّ
على أعلى المستويات ،إن أردنا حقا ً
أن نضع ح ّدا ً لهذه اآلفة ،وإلاّ أدّى بنا
التالشي إلى نشوء ح��االت من األمن
الذاتي ال��ذي يعود بنا إلى أي��ام كدنا
نعتقد أ ّنها و ّلت إلى غير رجعة».
أض���اف« :أنّ ليل ب��داي��ة األلفية
الثالثة في الضنية يجب أن يكون
عبرة لمن يمسك بزمام األمور مركز ّيا ً
ف��ي ل��ب��ن��ان ،كما تجربة مخيم نهر
البارد الذي استولى عليه اإلرهابيّون
وح ّولوه مق ّرا ً ومستق ّرا ً ومم ّرا ً لقتل

جانب من التشييع
عسكريّينا واألبرياء من أبناء شعبنا
في شمال لبنان .لم يفت األوان بعد كي
نتوحد على مصائبنا وعلى الحلول
ّ
التي تبدأ بتحصين وحدتنا الداخلية
بقانون انتخابي يُنتج تمثيالً سياس ّيا ً
متماسكا ً ووطن ّيا ً وع��اب��را ً للطوائف
والمذاهب والفئات ِّ
والشلل ،والمقصود
لبنان دائرة واحدة مع اعتماد النظام
النسبي .شهداء القاع أوسمة على
ّ
ص��در ال��وط��ن وج��رح��اه��ا أم��ان��ة في
ضمائرنا ،وقابل األيام لن يرحم».

فرنجية

ودعا رئيس «تيار المردة» النائب
سليمان فرنجية عبر «تويتر» ،الدولة
بتوجه
إلى أن ت ّتخذ القرار الحاسم
ّ
الجيش إلى جرود القاع ورأس بعلبك
لحماية المنطقة ،وإلاّ فإ ّننا كمن لم
يفعل شيئاً».

ف ّتوش

ورأى ال��ن��ائ��ب ن��ق��وال ف��ت��وش في
بيان ،أنّ «العدوان
اإلرهابي التكفيريّ
ّ
�ي ال��ذي تع ّرض له أهلنا في
اإلج��رام� ّ
بلدة القاع الصامدة ،وسقوط كوكبة
من الشهداء األبرار ،يؤ ّكد م ّرة جديدة
المخاطر ال��وج��ود ّي��ة التي يعيشها
لبنان بكل مناطقه ومك ّوناته».
أضاف« :فمنذ سنوات ونحن نح ِّذر
من خطر الجماعات اإلرهابيّة ،وندعو
ال��دول ال��ق��ادرة إل��ى تجفيف المنابع
الفكريّة والتسليحيّة والماليّة لهذه
ال��ج��م��اع��ات ،كما ن��ؤ ّك��د دور ال��دول��ة
اللبنانيّة وواجبها في تسليح ودعم
اللبناني وال��ق��وى األمنيّة
الجيش
ّ
الشرعيّة األخ��رى ،كي تقوم بدورها
ف��ي تحرير المناطق ال��ت��ي يحتلّها
اإلرهابيّون في جرود عرسال والقاع
ورأس بعلبك».
وقال« :إ ّننا إذ نعلن تضامننا وكل
الزحليّين مع ذوي الشهداء في مصابهم
األليم ،نتم ّنى الشفاء العاجل للجرحى
والمصابين ،وندعو الجميع إلى وقف

االستعراضات السياسيّة والبطوالت
الوهميّة ،ووع��ي خ��ط��ورة المرحلة
ّ
والمخططات
واالنتباه إلى المشاريع
رسم للبنان
ال ُمريبة والمشبوهة التي ُت َ
وأهله وللنازحين السوريّين المقيمين
على أرضه».
توجه النائب السابق
من جهته،
ّ
إم��ي��ل ل��ح��ود بالتعزية إل���ى «ذوي
الشهداء األب��ري��اء الذين سقطوا في
بلدة القاع على يد اإلرهاب التكفيريّ »،
مشيراً ،في بيان له ،إلى أنّ «هؤالء
الشهداء هم للوطن كلّه وليس لطائفة
أو قرية».
لحود إلى أنّ «شهادة أبناء
ولفت ّ
القاع هي برسم من يتبع سياسة النأي
بالنفس منذ اندالع الحرب في سورية،
وال��ت��ي دف��ع لبنان ثمنا ً باهظا ً لها،
منذ استشهاد النقيب بيار بشعالني
بطريقة وحشيّة في عرسال».
واستغرب ما ورد في بيان كتلة
«المستقبل» النيابيّة لجهة اقتراح
اس��ت��دع��اء االح��ت��ي��اط ف��ي الجيش
اللبناني« ،وكأنّ أعضاء الكتلة نسوا
أو ت��ن��اس��وا ب���أنّ االح��ت��ي��اط يشمل
المج ّندين ،في حين أ ّنهم شاركوا في
اإلطاحة بخدمة العلم لتهريب أبنائهم،
في حين أنّ خدمة العلم ،التي كان
لنا ش��رف خوضها ،تش ِّكل الوسيلة
األف��ض��ل لحماية العيش المشترك
والتصدّي لألفكار المتط ّرفة ،في حين
أنّ كتلة «المستقبل» ورئيسها فؤاد
السنيورة صاحبة تاريخ غير مجيد
في حرمان الجيش من حقوقه الماليّة
ومخصصاته».
ّ
وق��ال« :كفى استغالال ً لما يجري
وللشهداء األبرياء الذين يسقطون من
كرسي ،رئاس ّيا ً كان أو وزار ّيا ً أو
أجل
ّ
ً
شعبي أو
تجييش
أجل
من
أو
ا
ي
نياب
ّ
ّ
مذهبي ،فحين يحترق البيت ال ينفع
ّ
أن ننشغل بأيّ من غرفه هي األجمل.
ف��اإلره��اب التكفيريّ ال يميِّز منطقة
أو ط��ائ��ف��ة ،ب��ل يستهدف الجميع،
ولذلك كان الحريّ ببعض من أطلق

تصريحات حلّل بها نيّات اإلرهابيّين
مب ّررا ً لهم استهداف منطقة مسيحية
أن يسكت وأن يُعيد حساباته الخاطئة
التي ساهمت في تكبيد لبنان خسائر
كبيرة ،خصوصا ً في األرواح ،ولو أنّ
األمر ليس غريبا ً على صاحب شعار
«فليحكم اإلخوان».
وقال لحود« :بعد يومين أو ثالثة
سيتراجع الحديث عن القاع في وسائل
اإلع�لام وسيتراجع السياسيّون عن
االهتمام بها ليُت َرك أهلها لمصيرهم
المجهول ،ف��ي وق��ت ي��واص��ل جنود
الجيش وشباب المقاومة حماية لبنان
واقفين على الحدود ،في الصقيع كما
في الحر ،وال يبخلون بتضحية ،في
وق��ت يكتفي السياسيون بالتقاط
الصور االستعراضيّة مع السالح على
مواقع التواصل االجتماعي وببيانات
�ش��ج��ب وال� ّ
االس��ت��ن��ك��ار وال� ّ
�ش��ع��ارات
الكاذبة».
وخ��ت��م ل��ح��ود« :ح��م��ى ال��ل��ه القاع
وغيرها من المناطق اللبنانية من
إره���اب التكفيريّين وم��ن استغالل
السياسيّين ،ول��ع� ّل الثاني ي��وازي
أحيانا ً إجرام األول».

إليها لتفتيت أ ّمتنا ومجتمعاتنا».
وأض����اف« :ل��ق��د تم ّكنت معادلة
الشعب والجيش والمقاومة من دحر
العدو الصهيوني وهزيمته ،كما تم ّكنت
معادلة الجيش والشعب والقيادة
الشجاعة ف��ي س��وري��ة م��ن الصمود
األس��ط��وري وتحقيق االن��ت��ص��ارات
المتتالية ع��ل��ى تنظيم «داع���ش»
وحلفائه ،لذا فإنّ
التمسك بهذا الثالوث
ّ
الذهبي هو الكفيل بإبعاد هذا الخطر
ّ

�وج��ه وف��د مشترك من الرابطة
وت� ّ
والمؤسسة المارونيّة
ال��م��ارون� ّي��ة
ّ
لالنتشار ،ض ّم النقيب أنطوان قليموس
والمهندس نعمت أفرام ونائب رئيس
المؤسسة ش��ارل الحاج ،وع��ددا ً من
أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة
إلى بلدة القاع ،وقدّم العزاء بالشهداء،
موسع في بلديّة القاع
ث ّم عُ قد اجتماع ّ
ض ّم قليموس وأفرام ورئيس البلدية
بشير مطر ،رئيس بلدية الفرزل ملحم
�ص��ان وم��خ��ت��اره��ا ه��ان��ي ضاهر
ال��غ� ّ
ورجل األعمال ميشال ضاهر ،ونائب
رئيس «حركة لبنان الرسالة» جليل
مفصل للواقع الذي
حلو .وبعد عرض ّ
تعانيه القاع وقرى المنطقة على كل
المستويات ،ا ُّتفق على مجموعة من
اإلج���راءات لتعزيز ثبات أبنائها في
أرضهم.
وبعد االجتماع ،تال قليموس بيانا ً
طالب مجلس ال���وزراء بإعالن القاع
ومشاريع القاع ورأس بعلبك منطقة
عسكرية يتو ّلى الجيش مسؤوليّتها.
تطبيق قرار وزارة الداخليّة الخاص
بتعزيز قدرات الشرطة البلدية .تعزيز
وجود قوى األمن الداخلي التي يُعتبر
حضورها ضعيفا ً حتى اآلن .الطلب
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من رئيس الحكومة ا ّتخاذ القرار الالزم
لتخصيص المبالغ المطلوبة في أسرع
وقت إلغاثة بلدة القاع بواسطة الهيئة
العليا لإلغاثة .الطلب إل��ى وزارات
المال واال ّتصاالت والداخليّة التنسيق،
وا ّت��خ��اذ م��ا يلزم ل�لإس��راع بحصول
البلديّة على حقوقها من الصندوق
البلدي المستقبل.
أ ّما على صعيد المبادرات الخاصة
للروابط والهيئات المارونيّة ولرجال
األعمال ،فقد تق ّرر اآلتي:
 اإلع�ل�ان ع��ن تأسيس صندوقلدعم صمود األهالي ومساعدة أسر
الشهداء واالهتمام بالجرحى بمبادرة
من الرابطة المارونية.
�ؤس��س��ة ال��م��ارون��ي��ة
 ت��ب�� ّرع ال��م� ّل�لان��ت��ش��ار بمبلغ  200أل���ف دوالر
أميركي.
 تب ّرع رجل األعمال ميشال ضاهربمبلغ مئة ألف دوالر أميركي .
 تعهّد ال��وف��د إج���راء االت��ص��االتوالمؤسسات
الالزمة مع وزارة التربية
ّ
التربوية المسيحيّة ل��دع��م تعليم
أبناء المنطقة ،وتخفيف كلفة األعباء
المدرس ّية عنهم ،وإع��ادة دور القاع
كمركز استقطاب للتعليم في البقاع
الشمالي.
ّ
وأبقى المجتمعون اجتماعاتهم
مفتوحة ،وكلّفوا رئيس البلدية متابعة
تنفيذ المق ّررات.
م��ن جهتها ،دع��ت نقابة مح ّرري
الصحافة اللبنان ّية اللبنان ّيين إلى
وع��ي األخ��ط��ار التي تتهدّد وطنهم،
وت��ط��اول سلمهم األه��ل��ي م��ن خالل
العمليّات المشبوهة التي ترمي إلى
إفساح موطئ قدم لإلرهاب .كما دعت
الصحافيين إلى االنخراط في معركة
مواجهة اإلرهاب.

مقبل بحث مع قهوجي جبهات الجرود
عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ظهر أمس في مكتبه في الوزارة مع قائد
الجيش العماد جان قهوجي لألوضاع األمنيّة على كافة األراضي اللبنانية ،وال سيّما في منطقة القاع ،والتدابير
واإلجراءات الم ّتخذة في داخل القاع ومحيطها ،إضافة إلى الوضع على جبهات المواجهة في جرود عرسال ورأس
بعلبك ،حيث تتم ّتع الوحدات العسكريّة بالمعنويّات العالية والجهوزيّة الكاملة لص ّد أيّ اعتداء أو محاولة للتسلّل
عبر الحدود من ِقبَل اإلرهابيّين ،إضافة إلى التدابير واإلجراءات التي تق ّرر ا ّتخاذها.
كما تط ّرق البحث إلى موضوع االعتمادات المطلوبة لتزويد الجيش باحتياجاته الالزمة.
وقد أشاد مقبل بما قامت وتقوم به المؤسسة العسكريّة قيادة وضباطا ً ورتباء وأفرادا ً في سبيل الدفاع عن
الوطن.

صالح

واعتبر األمين العام للمؤتمر العام
لألحزاب العربيّة قاسم صالح «أنّ
التفجيرات اإلرهابيّة التي استهدفت
المواطنين األبرياء من أبناء بلدة القاع
اللبنانية ومطار إسطنبول في تركيا،
والتي أوقعت العشرات من الضحايا،
ّ
ي��دق أب���واب كل
تش ِّكل ج��رس إن���ذار
دول العالم ،ألنّ االره��اب التكفيريّ ال
يستثني أح��دا ً حتى رعاته .من هنا،
فإ ّننا نطالب الدول والقوى التي تراهن
على هذه المجموعات أن تغادر هذا
النهج التدميريّ  ،وأن تتو ّقف عن تب ّني
ودعم هذه القوى الظالميّة وعن التآمر
على دول وقوى المقاومة ،أل ّنها وحدها
الكفيلة بمواجهة الخطر الوجوديّ الذي
تم ّثله ،وإسقاط األهداف التي تسعى

مقبل مجتمعا مع قهوجي

حظر التجوّل لل�سوريّين م�ساءً في مرجعيون
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مرجعيون -رانيا العشي
ع ّمم عدد من بلديّات قضاء مرجعيون على
النازحين السوريّين قرارا ً بحظر التج ّول من
الساعة السابعة مسا ًء وحتى صباح اليوم
التالي ،كما منع التج ّمعات والتن ّقل بوساطة
ال��د ّراج��ات ال��ن��ار ّي��ة ،مع تكثيف ال��دور ّي��ات
الليليّة للشرطة البلدية فضالً عن القوى
األمنيّة.
وكان الجيش اللبناني ،قد ن ّفذ ،أمس ،حملة
مداهمات واسعة في مخيّمات السوريين
في منطقتي مرجعيون وحاصبيا ،خاصة
ف��ي مخيّمات ال��و ّزان��ي وس���ردا والمجيدية
والعبّاسية والماري ،إضاف ًة إلى إقامة عدد
من الحواجز الظرفيّة والمتن ّقلة على الطرق

العامة التي تربط بين القرى والمناطق وذلك
بهدف الوقاية والضرورات األمنيّة.
وقد أوقف الجيش  63سور ّيا ً بسبب عدم
حيازتهم أوراق��ا ً ثبوتيّة وقانونيّة ،كما ت ّم
ّ
مرخصة
احتجاز  10دراج���ات ن��ار ّي��ة غير
أيضاً.
إلى ذلك ،صدر عن بلدية كوكبا في قضاء
حاصبيا بيان ،طالبت فيه األهالي بتزويدها
بأسماء ال��س��ور ّي��ي��ن القاطنين ف��ي البلدة
والتأ ّكد من أوراقهم الثبوتيّة ،واإلفادة عن كل
قادم جديد إلى البلدة ينوي اإلقامة فيها على
أن يت ّم تسجيل السوريّين في البلديّة في مهلة
أقصاها يوم السبت المقبل.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد ،ت��ح �دّث رئيس بلدية

القليعة – قضاء مرجعيون يوسف حفيظ
الخوري إلى «البناء» عن هذا التعميم ،وقال:
«معلوم تح ّرك اإلره���اب ،ل��ذا المطلوب من
البلديّات التعاون مع القوى األمنيّة والجيش
اللبناني من أجل الحفاظ على أمن المواطنين
في القرى الجنوبيّة وكل المناطق اللبنانيّة».
أض��اف« :لقد ا ّتخذنا كبلديّة ق��رارا ً بحظر
تج ّول األخوة السوريّين من الساعة السابعة
م��س��ا ًء حتى ال��س��اع��ة السابعة صباحاً،
حفاظا ً على أمن أهالي البلدة وأمن النازحين
السوريّين أيضاً».
وأشار إلى أنّ القليعة مثل باقي البلدات
اللبنانيّة« ،وعلينا التعاون م��ع الجيش
واألجهزة األمنيّة لمكافحة اإلرهاب».

مواقف ّ
نددت بتفجير �إ�سطنبول:
لت�ضامن ّ
جدي في محاربة الإرهاب
أدان ح��زب ال��ل��ه ف��ي ب��ي��ان الجريمة
اإلره��اب��ي��ة التي استهدفت مطار مدينة
إسطنبول في تركيا ،والتي أدّت إلى سقوط
عدد كبير من الضحايا المدنيّين األبرياء.
وأ ّكد الحزب «أنّ هذه الجريمة الجديدة
تش ّكل دليالً على أنّ اإلره��اب ال يميّز بين
منطقة وأخ��رى أو بين دين وآخ��ر ،وإ ّنما
يستهدف الجميع وفي كل مكان من دون
استثناء أو تفريق ،أل ّنه إرهاب قائم على
كراهية اإلنسان وعلى تشويه كل المعاني
اإلنسانيّة التي ينبغي أن تسود عالمنا».
ورأى «أنّ ه��ذه األع��م��ال اإلره��اب � ّي��ة
المستنكرة يجب أن تكون سببا ً في تضامن
حقيقي وجدّي بين الدول اإلقليمية من أجل
ّ
محاربة اإلره��اب واجتثاثه من ج��ذوره،
بحيث يت ّم القضاء على خطره اآلن وفي
المستقبل ،ب��دال ً من استخدامه من قِبل
البعض لتحقيق أه��داف سياسيّة ذاتيّة
ضيّقة».
ب���دوره ،أس��ف عضو «كتلة التحرير
والتنمية» النائب ياسين جابر «للضحايا

التي سقطت في تركيا ،ولكن ما لفت نظري
أنّ «داعش» يعرف مطار إسطنبول بشكل
جيّد ،وهو كان المم ّر األساسي له للمشاركة
في الحرب على سورية ،فمن يزرع الريح
يحصد العاصفة».
وأب��رق رئيس ح��زب ال��ح��وار الوطني
المهندس ف��ؤاد مخزومي إل��ى الرئيس
التركي رج��ب طيب أردوغ����ان ،ورئيس
ال��وزراء بن علي يلدريم ،والسفير التركي
في لبنان كاغاتاي أرسياز مع ّزيا ًومستنكرا ً
التفجير اإلرهابي.
ولفت مخزومي في برقيّته إل��ى «أنّ
اللبنانيّين يتعاطفون معكم» ،مشيرا ً إلى
«أنّ استشراء الجرائم اإلرهابيّة يتطلّب
تعاونا ً دول ّيا ً حازما ً في مواجهتها».
واستنكرت «جبهة العمل اإلسالمي»
في لبنان التفجيرات ،ولفتت إلى «ضرورة
وعي الحكومة التركيّة وحكومات الدول
الدّاعمة والمؤيّدة والمساندة والمم ّولة
لبعض تلك الجماعات اإلرهابية المتط ّرفة
حقيقة وطبيعة تلك الجماعات المتوحشة

التي تضرب الجميع».
وأش����ار رئ��ي��س «ال��ل��ق��اء اإلس�لام��ي
الوحدوي» عمر غندور إلى أن «تركيا التي
شهدت عشرات الهجمات االرهابية الدامية
ف��ي ال��ث�لاث س��ن��وات األخ��ي��رة ف��ي أنقرة
واسطنبول بسبب تدخلها في الشؤون
ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��دول ال��م��ج��اورة كالعراق
وسورية وفتح حدودها الجنوبية آلالف
اإلرهابيين من جميع أقطار العالم وإقامة
معسكرات اإليواء والتدريب قبل أن ينقضوا
عليها وقبل أن تدرك إدارة الحزب الحاكم
أن الدب الذي ترعاه وتدربه يرى في نفسه
«الخليفة» األول لقيادة «األم��ة» من دعاة
«السلطنة» البائدة ،بدليل تسمية تنظيمه
بدولة الخالفة االسالمية في العراق وبالد
الشام وتقديم نفسه كأبشع نموذج مسيء
لالسالم».
ورأى أن «على النظام التركي الحالي
أن يتحمل وزر اخ��ف��اق��ات��ه السياسية
مع المكون الكردي وم��ع إي��ران وروسيا
وسورية والعراق».

الخوري

لقاء الأحزاب �أعلن ت�ضامنه مع ال�صين
في مواجهة �سيا�سات الهيمنة الأميرك ّية
ناقشت هيئة التنسيق للقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية
اللبنانية األزمة الحاصلة في بحر الصين الجنوبي على خلفية النزاع
ح��ول السيادة على بعض الجزر بين ال��دول المعنيّة في المنطقة،
وأصدرت بيانا ً أعربت فيه عن «تأييدها موقف الصين من قضيّة بحر
المتمسك بالعمل على إيجاد حل سلمي لل ّنزاعات عبر
الجنوبي،
الصين
ّ
ّ
المفاوضات والتشاور وإدارة ال ّنزاعات عن طريق وضع قواعد ،وإنشاء
اآلليّات ،وتحقيق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك من خالل التنمية
والسلم
والتمسك بحماية حرية المالحة والتحليق
والتعاون المشترك،
ّ
ّ
الجنوبي».
واالستقرار في بحر الصين
ّ
وأعلنت دعمها «تب ّني الصين نهج «المسارين» الذي بادرت به دول
توجب على الدول
«آسيان»( )ASEANبخصوص هذه القضيّة ،والتي ِ
سلمي للنزاع ،وااللتزام باال ّتفاقيات الثنائيّة
المعنيّة مباشرة إيجاد حل
ّ
التي ت ّم توقيعها لتنظيم الخالف والوصول إلى حلول نهائيّة».
ّ
«التدخالت االستعماريّة األميركيّة التي تذكي الصراع
وأدانت الهيئة
بين دول المنطقة ،وتسعى إلى تأليب بعض الدول ض ّد الصين بهدف
تطويقها ،في سياق سعي واشنطن لتحقيق أطماعها االستعماريّة في
هذه المنطقة الحيويّة من العالم ،والتي تحتوي على احتياطات نفط
وغاز ها ّمة ،وتش ّكل أحد المم ّرات العالمية الها ّمة للتجارة الدوليّة».
وأعربت عن «تضامنها مع الصين في مواجهة سياسات الهيمنة
ّ
والتدخل األميركيّة» ،مؤ ّكد ًة «متانة الصداقة والتنسيق والتحالف
مع الحزب الشيوعي الصيني الصديق ونضاله الدائم لحل النزاعات
ّ
التدخل الخارجي التي تنتهجها واشنطن
سلم ّياً ،بعيدا ً عن سياسات
في العالم».

