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�أدان مجزرة �سوق الكرادة الإرهاب ّية

حزب اهلل :لدعم الجي�ش والأجهزة الأمن ّية
في مواجهة الخطر التكفيري
رأى رئيس المجلس التنفيذي في
صفي الدين،
حزب الله السيد هاشم
ّ
محصنا ً
«أ ّننا إذا أردنا أن يكون بلدنا
ّ
وآمنا ً في ظل تهديدات العصابات
التكفيرية ،فال بد أ ّوال ً من أن يحظى
الجيش اللبناني واألجهزة األمنيّة
بدعم كل الفئات واألطراف السياسيّة
في لبنان» ،معتبرا ً أ ّنه «ال يجوز أليّ
جهة ،تحت أيّ عنوان أو أيّة ذريعة،
أن تعمل إلضعافهم».
ص��ف��ي ال���دي���ن خ�لال
وأض�����اف
ّ
االحتفال التكريمي الذي أقامه حزب
الله للشهيد علي شفيق دقيق في
بلدة حاريص الجنوبية« :أ ّما األمر
الثاني ال��ذي ي���ؤدّي إل��ى تحصين
بلدنا ف��إ ّن��ه يكمن ف��ي العمل على
توحيد الجهود السياسيّة والموقف
والخطاب السياسي واإلعالمي في
التركيز على العدو التكفيري ،فحينما
ن ّتفق كلبنانيّين أنّ هناك عد ّوا ً اسمه
اإلره���اب التكفيري ال��ـ»داع��ش��ي»
و«النصرة» وكل هذه األسماء ،يعني
ذلك أن نر ّكز سياساتنا وأولويّاتنا
لمواجهة هذا العدو».
وتابع« :واألمر الثالث ،يجب أن
واإلعالمي
السياسي
يُرفع الغطاء
ّ
ّ
ع��ن ك��ل م��ن ي��دع��م ه���ذا اإلره����اب
التكفيريّ بشكل مباشر أو غير
مباشر( )...أ ّم��ا األم��ر الرابع ،فإ ّنه
يكمن ف��ي وج��وب معالجة قضيّة
النازحين السوريّين بمنطق وعقل
ومعرفة».
وح��ول ما حصل في بلدة القاع
صفي الدين «أنّ هذا
قبل أيام ،رأى
ّ
العمل هو نموذج لما كان يمكن أن
يحصل في كل بلدة وقرية ومدينة
ّ
تخطط له
لبنانيّة ،ول��م��ا ك��ان��ت
«داعش» على مستوى لبنان كلّه في
يوم من األيام ،ولكن بفضل الجيش
والمقاومة ووعي الناس ،تمك ّنا من

شدّد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق واإلسكندرية وأورشليم للروم الملكيّين
الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام ،خالل مشاركته في مؤتمر «كرانس
مونتانا» والذي يسلِّط الضوء على ملف الهجرة والتداعيات في المنطقة ،على
«أهميّة صنع السالم كشرط أساس إليقاف نزيف تسونامي الهجرة وعودة
المهجرين إلى وطنهم سورية ،والعمل على إعادة بناء كل ما د ّمرته يد اإلرهاب،
ّ
والحفاظ على إرث اآلباء واألجداد وقِيم الوطن».
وأ ّكد خالل مداخلة ألقاها بعنوان «الهجرة والنزوح وأخطارهما على العيش
المشترك» ،على «الدور الذي تلعبه الكنيسة محل ّيا ً وعالم ّيا ً في صنع السالم،
كما قال يسوع« :طوبى لصانعي السالم فإ ّنهم أبناء الله يدعون ،إ ّنه سالمنا».

صفي الدين متحدثا في حاريص
دحر هذا الخطر بنسبة كبيرة عن
الحدود إضافة إلى التهديد المباشر
لهذه البلدات ،وبقيت بعض البؤر
واألماكن التي ينفذ منها «داعش»
و«النصرة» ليقوموا بما قاموا به
في القاع ،أو بما يمكن أن يقوموا به
في أيّ منطقة لبنانيّة في المستقبل،
وإن شاء الله ال يقدرون على ذلك».
م��ن ج��ه � ٍة أخ����رى ،أدان ح��زب
ال��ل��ه ال��م��ج��زرة اإلره��اب��يّ��ة اآلث��م��ة
التي ارتكبتها عصابات التكفير
الـ»داعشية» في سوق الكرادة في
العاصمة العراقية بغداد ،معتبرا ً
أ ّنها «تعبير جديد عن مدى كره هؤالء
المجرمين لكل ِقيَم الخير والحق،
وانسياقهم ف��ي تيار تدمير بُنية
المجتمعات العربية واإلسالمية
وتحطيم تراثها ومبادئها».
أض��اف« :أنّ مجزرة كتلك ،التي
�اص�ا ً
استهدفت س��وق �ا ً ت��ج��ار ّي �ا ً غ� ّ
بالناس ،ومصلّى يُذكر فيه اسم
الله واس��م نبيّه ،هي مح ّفز جديد
على ض��رورة التقاء جميع األح��رار
والصادقين في العالم في محاربة

هذا اإلج��رام التكفيري المدعوم من
دول في المنطقة ،تعمل ليل نهار
على تخريب ال���دول وزرع الفتن
وتأليب الناس بعضها على بعض،
خدمة لمشاريعها الخبيثة وتنفيذا ً
لسياسات أسيادها في الغرب».
وتابع« :لقد جاءت هذه الجريمة
البشعة في الوقت الذي يتع ّرض فيه
تنظيم «داعش» اإلرهابي إلى هزائم
متتالية على أي��دي أبناء العراق
المقاتلين وعلى أكثر م��ن جبهة،
ما يؤ ّكد على أنّ هؤالء اإلرهابيّين
ينتقمون لعجزهم وتراجعهم في
س��اح��ات ال��م��واج��ه��ة باستهداف
المدنيّين اآلمنين ،وفي هذا التص ّرف
دل��ي��ل على م��دى ان��ح��ط��اط ه��ؤالء
ّ
المخططين إلى
اإلره��اب� ّي��ي��ن ،م��ن
المنفذين من دون استثناء».
وإذ قدّم الحزب «أسمى تعازيه
للشعب العراقي المظلوم والصابر،
ولمرجعيّته وقياداته وحكومته»،
دعا الله «أن يتغ ّمد الشهداء برحمته،
وأن يمنّ على جرحى هذا العدوان
المفجع بالشفاء التا ّم والعاجل».

ال�س ِّيد ر ّد على «القوات»« :داع�ش»
ال يختلف عن «دواع�ش» الحرب اللبنانية
ر ّد المدير العام السابق لألمن العام ال��ل��واء الركن
جميل السيِّد في بيان على منسقيّة البقاع الشرقي في
«القوات اللبنانية» ،مشيرا ً إلى أنّ «التفجيرات اإلرهابيّة
«الداعشيّة» التي استهدفت بلدة القاع ه��ذا األسبوع
تزامنت بالصدفة مع الذكرى السنويّة األربعين لمجزرة
القاع التي حصلت عام  ،1978والتي وقعت إثر مجزرة
إهدن التي ارتكبتها الق ّوات اللبنانيّة في الهجوم الذي
قاده سمير جعجع حينذاك ،والذي أسفر عن مقتل طوني
فرنجية وزوجته وطفلته».
أضاف« :ونذ ِّكر للتاريخ ،بأ ّنه على إثر مجزرة إهدن
أقدمت سرايا الدفاع التابعة لرفعت األس��د ومن خارج
قرار القيادة السوريّة على اختطاف بضعة مواطنين من
بلدة القاع وإعدامهم انتقاما ً لمقتل فرنجيّة وعائلته ،ومن
سخرية القدر أنّ رفعت األسد أصبح الحقا ً حليفا ً لـ 14آذار
في العداء للرئيس ّ
بشار األسد ،بحيث أ ّنه استضاف لديه
في إسبانيا شاهد الزور محمد زهير الصديق الذي أدلى
هناك بشهادته المز ّورة ض ّد سورية ولبنان ّيين أمام لجنة
التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق
الحريري».
وق��ال« :إنّ سلوك «داع���ش» اليوم ال يختلف مطلقا ً
عن سلوك «دواع��ش» الحرب اللبنانية من الميليشيات،

ومنها القوات اللبنانية ،ال بل إنّ «دواع���ش» لبنان قد
سبقوا «داع���ش» الحالية ف��ي ال��ذب��ح وقطع ال��رؤوس
والخطف والتهجير على الهويّة الطائفيّة والقصف
ّ
المفخخة واالغتياالت
العشوائي للمدنيّين والسيارات
ّ
والتعذيب والتصفيات الجسديّة الجماعيّة ومصادرة
الخبز والمحروقات وفرض الخ ّوات ،وغيرها م ّما ال يُع ّد
وال يحصى من الجرائم الفظيعة ،ومنها على سبيل المثال
مجازر الصفرا ض ّد حزب الوطنيّين األح��رار إلى تفجير
مطرانيّة سيدة النجاة في زحلة ث ّم تفجير كنيسة سيدة
النجاة في ال��زوق ،إلى اغتيال دان��ي شمعون وزوجته
وطفليه ث ّم السير في جنازتهم».
وت��اب��ع« ،وم��ن سخرية القدر أن تقيم ق��وات جعجع
اليوم بالذات ذكرى ضحايا مجزرة القاع بدال ً من تقديم
عشوائي
االعتذار إلى أهل القاع ع ّما سبّبوه لهم من انتقام
ّ
وبربريّ في أعقاب مجزرة إهدن ،إلاّ أنّ إقامة هذه الذكرى
في األسبوع نفسه ،ال��ذي تدفع فيه القاع ثمن وحشيّة
«داع��ش» ،من شأنه أن يذ ِّكر اللبنانيّين بأنّ «دواع��ش»
الحرب األهليّة اللبنانيّة هم أسوأ منها بكثير ..ال بل هم
سبقوها ،وأنّ «الدواعش» تتشابه ،حتى ولو تس ّتروا اليوم
خلف ربطات العنق أو لبسوا وجه القداسة والطهارة ،أو
تشدّقوا بالحرص على الدولة ومصالح الناس».

حمدان :زلزال �سي�ضرب منطقتنا
بعد انتخاب الرئي�س الأميركي
اعتبر أمين الهيئة القياديّة في
ح��رك��ة «ال��ن��اص��ري��ي��ن المستقلين
 ال��م��راب��ط��ون» العميد مصطفىحمدان ،في بيان ،أنّ رؤساء ووزراء
ون � ّواب ومديرين عا ّمين ،ومجالس
اإلنماء واإلعمار ،ومجالس المناطق،
والمصالح المستقلة «س ّمموا الشعب
بيئ ّيا ً حتى انتشر مرض السرطان
وهجروا شبابنا،
في أجسام أبنائنا،
ّ
بتربية أب��ن��ائ��ه��م وأح��ف��اده��م على
السلب والسرقة ،واحتكروا األشغال
ّ
واألع��م��ال وال��ش��رك��ات حتى ّ
تفشت
البطالة».
وقال« :سرقوا الوزارات وتقاسموا
مع المواطنين والنازحين ومكاتب
استيراد الع ّمال األجانب المعونات
الصحيّة الدوليّة ،وماليين الدوالرات
لمخيّمات النازحين التي لم يبنوها،
وغيرها تقاسموها مع أهل أثيوبيا
وسريالنكا وبنغالدش وغيرهم من
فقراء العالم».
وت��اب��ع« :س��رق��وا زب��ال��ة الوطن،
ويلهون أبناءه بقوانين انتخابيّة ُتعيد

لحام� :إحالل ال�سالم �شرط
لإعادة المهجّ رين �إلى �سورية

إنتاجهم وإنتاج أبنائهم وأحفادهم
وعائالتهم الملكيّة المستترة بالدين
والطوائف والمذاهب ،تمهيدا ً للعمل
والجهد األعظم في تاريخهم .يهرولون
ويستعجلون باال ّتفافيات والصفقات
قبل ال��زل��زال الكبير ال��ذي سيضرب
منطقتنا العربية بعد انتخابات
رئاسة الواليات المتحدة األميركيّة في
تشرين المقبل .يخيفوننا باإلرهاب
والترهيب و«داع���ش» و«النصرة»
و«ج��ي��ش اإلس��ل��ام» ،ويجتمعون
جميعهم ليتوافقوا ويتآلفوا في بلع
بترول لبنان ،وإعالن أنفسهم رسم ّيا ً
نواطير الكاز والغاز اللبناني».
ع��ل��ى صعيد آخ���ر ،زار ح��م��دان
رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني
كمال شاتيال في مكتبه في برج أبي
حيدر بحضور الدكتور عماد جبري
ورئ��ي��س ن���ادي ج��م��ال عبدالناصر
سمير كنيعو.
وب��ع��د اللقاء ق��ال ح��م��دان« :لقد
تشرفنا بلقاء األخ ك��م��ال شاتيال
واألخ��وة في المؤتمر الشعبي حيث

نعتبر أنفسنا دائما ً بين أهلنا وفي
بيتنا ،وكانت وجهات النظر متطابقة
في كل الشؤون العربية والمحلية».
وأكد أن «هناك إنحسارا ً لمشروع
األخ��وان المتأسلمين الذين حاولوا
فرضه على هذه األمة ،ولكن صمود كل
أبناء األمة خاصة في مصر وسورية
أدى إلى إسقاط هذا المشروع ،وبإذن
الله سنرى في األيام المقبلة الكثير
من األمور ستقوِّي الوضع العربي».
وعلى الصعيد الوطني ،أك��د ما
يقوله دائ��م �ا ً شاتيال «أن القانون
اإلنتخابي الجديد يجب أن يكون وفق
النظام النسبي ولبنان دائرة واحدة،
مع المحافظة على المناصفة ،وهذا
ما يش ِّكل بداية إع��ادة بناء للنظام
اللبناني ،ونجدِّد وقوفنا إلى جانب
أهلنا في القاع وعرسال وغيرهما من
المناطق في مواجهة اإلرهاب ،ونقول
إن الجيش اللبناني والقوى األمنية
قادران على مكافحة اإلرهاب ،وهذا ما
تثبته األيام».

�سعد :لاللتفاف حول المقاومة
هنأ االمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة
سعد جميع اللبنانيين والعرب والمسلمين بمناسبة عيد
الفطر ،وأعلن أنه «سيستقبل المهنئين في مكتبه أول أيام
العيد بعد تأدية الصالة في المسجد العمري الكبير في
مدينة صيدا».
وعبّر عن «الثقة بقدرة اللبنانيين على تجاوز األوضاع
الصعبة التي يعانون منها في مختلف المجاالت السياسية
واألمنية والمعيشية ،وهي األوضاع الناتجة عن سياسات
الطبقة السياسية الحاكمة وفسادها» .كما أع��رب عن
«التفاؤل بالتغيير نحو األفضل وباستعادة حقوق الناس

بفضل تنامي الوعي لدى أبناء الشعب ،و بشكل خاص
جيل الشباب».
وش��دد على «ض���رورة اليقظة واالستعداد لمواجهة
التحديات والمخاطر التي تواجه الشعب اللبناني ،وفي
طليعتها خطر العدوانية الصهيونية وخطر االره��اب»،
وأك��د «ض���رورة إع��ادة توجيه البوصلة العربية نحو
القضية الفلسطينية المهدّدة بالتصفية من قبل الحلف
االستعماري الصهيوني الرجعي» ،ودعا إلى «االلتفاف
حول المقاومة التي برهنت أنها األسلوب الوحيد القادر
على مواجهة االستعمار والصهيونية».

لحام متحدثا ً في مؤتمر النمسا

ها�شم :للإ�سراع ب�إقرار مرا�سيم النفط
أم��ل عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب الدكتور قاسم هاشم ،في
تصريح بعد لقاءات في منزله في شبعا« ،أن يكون ملف الثروة النفطيّة أخذ
مساره للوصول إلى استثمار في الثروة الوطنيّة ووضع ح ّد ألطماع العدو
«اإلسرائيلي» ،وهذا ما يتطلّب من الحكومة تل ّقف إيجابيّة اللقاءات واالتصاالت
التي أجراها دولة الرئيس نبيه ب ّري على كل المستويات ،واإلس��راع بإقرار
الخاصة وقانون الضريبة الستكمال الخطوات الالحقة الخاصة
المراسيم
ّ
بهذه الثروة التي طالما انتظرها اللبنانيّون وراهنوا عليها للتخفيف من األزمات
االقتصاديّة والماليّة ،وإن طال بعض الوقت .وبهذه الخطوات نحفظ ّ
حق لبنان
كامالً ودائما ً من خالل التفاهم الوطني ووحدة الموقف في مواجهة األطماع
واألخطار ،وتأكيدا ً للحق الكامل».
وطني واسع وشامل حول
لتوافق
أمل
بادرة
وتم ّنى «أن تكون هذه الخطوة
ّ
كل القضايا واألزمات إليجاد المخارج لها ،وهذا ليس مستحيالً عندما تتوافر
اإلرادة الوطنيّة ويستشعر الجميع األخطار المحدقة بوطننا في ظ ّل التط ّورات
والتحدّيات التي يم ّر بها لبنان والمنطقة» ،مشيرا ً إلى أنّ «ما حصل في القاع
أخيرا ً قد يكون عبر ًة وحافزا ً لك ّل القوى والمكوِّنات السياسيّة ،لتكون ثالثيّة
ّ
حقيقي لبنود الحوار كسلّة كاملة،
وطني
محطة أساسيّة لنقاش
الحوار في آب
ّ
ّ
وتفاهم الجميع على هذه البنود وبعيدا ً عن الشكل والعنوان ،وتأكيدا ً للمضمون
الداخلي وحماية
بواقعيّة وموضوعيّة مع القضايا الوطنيّة لتحصين الواقع
ّ
لبنان من ارتدادات ما يصيب المنطقة».

الخازن� :س ّلة ب ّري فر�صة نادرة
لإخراج الدولة من د ّوامة الفراغ
ح ّذر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن ،أمام وفد من
الجمعيّات التابعة للمجلس ،زاره أول من في دارته في بعبدات ،من تفويت فرصة
التفاهم على السلّة المتكاملة التي طرحها رئيس مجلس الن ّواب نبيه ب ّري« ،أل ّنها
تم ّثل فرصة اإلنقاذ الوحيدة من الفراغ القاتل وانهيار الدولة» ،مؤ ّكدا ً أ ّنه «عندما
عيّن الرئيس نبيه ب ّري في الثاني والثالث والرابع من آب المقبل موعدا ً النعقاد
هيئة الحوار الوطني ،فإ ّنما وضع منطلقا ً للبحث في مضمون سلّة متكاملة هي
بمثابة خارطة طريق لحل إنقاذيّ من أيّ فراغ في كل مفاصل الدولة ،بدءا ً من
الرئاسي الذي ش ّل قدرة الحكومة على تداول الصالحيات والمسؤوليات».
الفراغ
ّ
المؤسسات العسكريّة واألمنيّة وحدها لحماية
وتابع« :ال يكفي التو ّكل على
ّ
البالد من تهديدات وتصويبات األه��داف اإلجرامية التكفيريّة ،كما حصل في
القاع ،ألنّ إفالس مقوِّمات الدولة من المواكبة والرعاية السياسيّة الفاعلة لكامل
المؤسسات الرسميّةُ ،تبقي الوطن عرضة ُ
وطعما ً لشظايا اإلرهاب الذي يضرب
ّ
الدول من حولنا والعالم».
وأ ّكد «أنّ سلّة الرئيس ب ّري وحدها هي الفرصة النادرة األخيرة إلخراج الدولة
من د ّوامة الفراغ القاتل ،وإلاّ وقعنا في محظور الخطر األكبر على الكيان والمصير
المتم ّثل بتشريح الدول في المنطقة ،ومعها لبنان ،إلى كيانات هزيلة وعاجزة
عن أي حكم وتح ّكم بنفسها .وما التحذير األعلى ،الذي أطلقه أمين عام حزب الله
السيد حسن نصرالله في يوم القدس ،إلاّ الدليل الساطع على نيّات الدولة العبريّة
في تفتيت المنطقة وتقسيمها».
وجه الخازن ،لمناسبة حلول عيد الفطر ،التهاني إلى اللبنانيّين
من جه ٍة أخرىّ ،
بخاصة.
بعا ّمة والمسلمين
ّ
وأجرى ا ّتصاالت للتهنئة بحلول عيد الفطر بكل منُ :مفتي الجمهوريّة اللبنانيّة
الشيعي األعلى الشيخ
اإلسالمي
الشيخ عبد اللطيف دريان ،نائب رئيس المجلس
ّ
ّ
الموحدين الدروز نعيم حسنُ ،مفتي طرابلس
عبد األمير قبالن ،شيخ عقل طائفة
ّ
ّ
والشمال الشيخ مالك الشعار ،والشيخ الدكتور محمد رشيد قباني.
كما أبرق الخازن للمناسبة نفسها إلى كل من الرؤساء :نبيه ب ّري ،وحسين
الحسين ،وت ّمام سالم ،ونجيب ميقاتي ،وسعد الحريري ،وفؤاد السنيورة ،وسليم
الحص.

الرا�سي انتقد الأجواء الطائف ّية
خالل انتخابات ا ّتحاد بلديات ع ّكار
أسف النائب السابق كريم الراسي لألجواء الطائفيّة التي رافقت انتخابات
ا ّتحادات بلديّات الشفت في عكار ،واعتبر خالل استقباالته في دارته في الشيخ
طابا فاعليّات وأهالي المنطقة «أنّ هذا األمر غريب عن بيئتنا ومجتمعنا في عكار
التي عشنا في كل المراحل والظروف عائلة واحدة بين مختلف الطوائف ،ولم
تجار الطوائف والمذاهب من ج ِّرنا إلى نزواتهم ومشاريعهم التخريبيّة
يتم ّكن ّ
الهدّامة لرسالة لبنان وعيشه الواحد».
وقال« :لألسف تفاجأنا أنّ بعض المسؤولين ورؤساء بلديّات وروحيّين في
طائفتنا الكريمة عملوا على تسويق هذه األجواء ،بدال ً من أن يكون دورهم وطن ّيا ً
جامعا ً مبن ّيا ً على الشراكة الحقيقيّة واحترام األعراف وخصوصيّة المنطقة»،
ّ
وأضاف« :أنّ
التدخالت التي جرت أخطأ كثيرا ً َمنْ سعّ رها وس ّوقها لمصالح غير
وطنيّة مهما ح ّققت لهم مكاسب شخصية» ،وتابع« :نثني على ما قاله رئيس
دائرة أوقاف ع ّكار الشيخ مالك جديدة في خطبة الجمعة في حلبا ،وجاء كالم
جديدة ليضع اإلصبع على الجرح بعيدا ً من المسايرة والحسابات الضيّقة التي
ووصف األمور كما هي».
ال تبني وطنا ً معافى،
ْ
رص الصفوف وترسيخ
وختم بالقول« :إ ّننا اليوم في
أمس الحاجة إلى ّ
ّ
عيشنا الواحد ،ال العمل على تزكية الطائفيّة واالنعزال والتفرقة ...حلبا هي
محافظة ع ّكار ،ولها على الجميع وهي الحاضنة لكل عكار ،وحقها علينا كبير».

3

اّ
والمظلت
دعوة للخروج من �أوهام الحمايات
} علي بدر الدين
اإلرهابي التكفيريّ المدعوم
منذ بداية االستهداف
ّ
من محاور وأحالف إقليميّة ودوليّة لسورية ،ولبنان
يغب عن «أجندة» المشاريع اإلرهابيّة المرحليّة أو
لم ْ
االستراتيجيّة وال عن خريطة أهدافها ال ُمعلَنة والخفيّة،
وهي لم تستثنِ يوما ً طائفة أو منطقة أو حزبا ً لبنان ّيا ً
بعينه ،وإنْ أوحت بمواقف ملتوية ومتل ّونة وتمويهيّة
بإبعاد أو استثناء بعضها مرحل ّيا ً عن ضرباتها
االنتحاريّة باألجساد أو السيارات ،غير أنّ الواقع
يدحض هذه اإليحاءات ،ألنّ اإلرهاب الذي يستهدف
لبنان ال يميّز بين اللبنانيّين أو مناطقهم أو انتماءاتهم
وتوجهاتهم السياسية .وبلدة القاع البقاعيّة
الدينيّة
ّ
المسيحيّة كانت ميدان إجرامهم ،وهي في القياس
الطائفي تخلو من مذاهب وأحزاب وقوى يُفترض أ ّنها
ّ
الهدف وأ ّنها المقصودة في ك ّل عمليّة إرهابيّة على
األراضي اللبنانيّة ،وهي تع ّرضت لعمليّات انتحاريّة
مزدوجة التوقيت ،وبعدد االنتحاريين غير المسبوق،
اإلرهابي
وبأسلوب ربما غير معتاد يُظهِر مدى الحقد
ّ
التكفيريّ على البلدة وأهلها ،وعلى تاريخها المتآخي
والمتآلف مع مثيالتها البلدات البقاعيّة المتن ّوعة
والمذهبي .ولكن قوى حزبيّة طائفية
الطائفي
االنتماء
ّ
ّ
كالق ّوات اللبنانيّة وملحقاتها ،أبدت مواقف سياسيّة
الوطني العام وكأ ّنها فوجئت
طائفيّة من خارج النص
ّ
باستهداف اإلرهابيّين لبلدة القاع ،وكأ ّنها خارج لبنان
أو في كوكب آخر ،أو كأ ّنها تعيش في جزيرة نائية
ومحصنة من
بعيدة عن المشاكل واألزم��ات ُمصانة
ّ
ك ّل التداعيات واإلرهاب الذي يضرب العالم والمنطقة
ولبنان في صلبهما ،وه��و القويّ بشعبه وجيشه
ومقاومته ،وليس القوي بضعفه أو في انغماس
بعض مك ّوناته في مشاريع سياسيّة أو محاور عربيّة
أو إقليم ّية ش ّكلت عوامل رئيس ّية للواقع السياسي
السيّئ والرديء بامتياز ،الذي يشهده لبنان.
فالقاع بلدة لبنانيّة بامتياز ،وأهلها لبنانيّون
أبا ً عن جد ،ومسيحيّتها ،وتحديدا ً في البقاع ،قيمة
مضافة إلى منطقة البقاع ،وقد حظيت برعاية واهتمام
اإلم��ام السيد موسى الصدر إبّ��ان الحرب العبثيّة
األهليّة في العام  .1975وما يصيبها يصيب المنطقة
بأكملها ،وال يمكن التعاطي معها باستثنائيّة أو تمييز
وكأ ّنها بحاجة إلى العطف ،وهذا ما ّ
أشرت إليه كثافة
المواقف والزيارات غير المسبوقة إلى أيّ منطقة أو

بلدة أصابها اإلرهاب وسقط فيها مدنيّون وعسكريّون
الوطني يقتضي
شهداء على مذبح الوطن ،والواجب
ّ
في أزمات المحن والشدائد الوقوف إلى جانب األهالي
الذين فقدوا األحبة وخسروا الممتلكات وجنى العمر،
السلم حيث المسؤوليّة أيضا ً مضاعَ فة،
كما في أزمات ّ
وتستدعي مساعدة الناس من خالل إعطائهم حقوقهم
الخدماتيّة والحياتيّة في الكهرباء والماء واإلنماء
والطبابة والتعليم.
ما أعقب العمليّات اإلرهابيّة من استعراضات مدنيّة
ونيابيّة مسلّحة ،ومواقف ليست في وقتها وأوانها،
ّ
تؤشر إلى أنّ القاع ال تشبه غيرها من البلدات البقاعيّة
التي هي هدف يوحي لإلرهاب ،وهذا خطأ وخطير،
ألنّ لبنان بك ّل مك ّوناته وطوائفه ومذاهبه ومناطقه
ه��دف ل�لإره��اب ،وعلى بعض األف��رق��اء السياسيّين
السياسي والغنج
والحزبيّين الخروج من دائرة الدالل
ّ
والوهمي أ ّنه على العالم
الطائفي واالعتقاد الخاطئ
ّ
ّ
بأسره أن ينتفض من أجلهم .هذا العالم الذي بات
أسيرا ً لهذا اإلرهاب اآلخذ في التمدّد وقد ضرب دوال ً
أوروب��ي��ة في عقر داره��ا وف��ي مطاراتها وشوارعها
المكتظة ،وهي تبحث عن طوق نجاة من هذا اإلرهاب
الذي إ ّما دعمته وإ ّما صمتت عنه أو ّ
غضت الطرف،
حتى استفحل وتح ّول إلى ضيف دمويّ ثقيل تجب
مواجهته واستئصاله.
ال خيار أمام القوى السياسيّة والحزبيّة التي تنشط
أمني بفعل االستهداف اإلرهابي ،وترمي
بعد ك ّل حدث
ّ
بأطنان من المواقف والتصريحات اإلعالميّة بعد
صمت مطبق وعجز قاتل ،ما دامت تملك هذه الطاقة
من الكالم ،ل َم ال ُتقدِم على معالجة األسباب وتخفيف
األعباء واإلمساك بزمام األم��ور والمبادرة من أجل
تحقيق الح ّد األدنى المطلوب لحماية لبنان وصونه
من التحدّيات واالستهدافات واإلره���اب؟ ولماذا ال
تتح ّمل مسؤوليّاتها و ُتنجح الحوار ،وتنتخب رئيسا ً
للجمهورية ،وتط ّور قانون االنتخاب ،وتفعّ ل عمل
الحكومة ومجلس النواب ،وتوقف الفساد المستشري
ونهب المال العام والكثير من المتطلّبات والضرورات
الوطنيّة؟
المطلوب ،واأله�� ّم ،دعم الجيش بك ّل اإلمكانيات
العسكريّة والماديّة والسياسيّة ،أل ّنه جيش الوطن
الواحد الذي نجح في مه ّماته العسكريّة واألمنيّة،
والذي يحمي لبنان واللبنانيّين.

«الديمقراطي اللبناني» �أيّد موقف ال�صين
أع��ل��ن «ال���ح���زب ال��دي��م��ق��راط��ي
اللبناني» ،في بيان و ّزعته مديريّة
اإلعالم في الحزب ،تأييده «المطلق
ل��م��وق��ف ال��ص��ي��ن م��ن ق��ض � ّي��ة بحر
المتمسك بالعمل
الصين الجنوبي
ّ
سلمي للنزاعات عبر
على إيجاد ح ّل
ّ
المفاوضات ،وإدارة النزاعات عن
طريق وضع قواعد وتحقيق المنفعة
المتبادلة والكسب المشترك من
خالل التنمية والتعاون المشترك،
وحماية حريّة المالحة والتحليق
والسلم واالستقرار في بحر الصين
الجنوبي».
ّ
وأ ّك������د ت��ض��ام��ن��ه م���ع ال��ص��ي��ن
«ف��ي م��واج��ه��ة س��ي��اس��ات الهيمنة
ّ
والتدخالت األميركية ،وخاصة مع
الصيني المعروف
الشيوعي
الحزب
ّ
ّ
بنضاله وس��ع��ي��ه ال��دائ��م��ي��ن لحل
النزاعات سلم ّياً ،بعيدا ً عن سياسات
ّ
التدخل الخارجي التي تنتهجها
أميركا في العالم».
على صعي ٍد آخ���ر ،ع�لّ��ق رئيس
الحزب النائب طالل أرس�لان ،على
خ��ب��ر س��م��اع أص����وات ن��اج��م��ة عن
اش��ت��ب��اك��ات بين الجيش العربي
السوري والمجموعات اإلرهابية في
جبل الدروز  -السويداء ،قائالً« :الله
يحمي الجبل وأهله ويرحم الشهداء،

أرسالن مستقبالً زواره في عاليه
ويق ّويكم لدحر اإلرهاب التكفيري».
من جه ٍة أخ��رى ،التقى أرس�لان
بمق ّره الصيفي ف��ي عاليه ،وف��ودا ً
رسميّة وشعبيّة ،تقدمها وف��د من
رجال الدين ،قضاة وأمنيّين ،رؤساء
ب��ل��د ّي��ات وأع��ض��اء مجالس بلديّة
واختياريّة منتخبة ،باإلضافة إلى
حشد من الحزبيّين والمناصرين
راجعته في بعض المطالب اإلنمائيّة
والخدماتيّة.
كما ج��ال أرس�لان يرافقه قاضي
المذهب ال���درزي الشيخ نزيه أبو

إبراهيم ،مدير الداخلية في الحزب
الديمقراطي لواء جابر ،نائب رئيس
وأع��ض��اء دائ��رة عاليه في الحزب،
باإلضافة إلى الدكتور عصام شرف
الدين وع��دد من المشايخ ،مع ّزيا ً
في مدينة عاليه ،حيث قدّم التعزية
بالمرحوم الشيخ أبو ملحم حسين
ه��ان��ي س�لام��ه وشقيقه ال��م��رح��وم
الشيخ أب��و نبيل ف��ؤاد س�لام��ه ،ث ّم
قام والوفد المرافق بزيارة تف ّقدية
للشيخ أبو عالء عصام عقل بدارته
في عاليه.
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