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الراعي ّ
معزي ًا في القاع :ال دين للإرهاب و�أمننا م�س�ؤول ّية الدولـة

فار�س :لبنان نموذج للعي�ش الواحد وال نعترف بحدود

الراعي في القاع

الخازن  :لعبة الفراغ
قفز بالوطن �إلى مجهول
ح � ّذر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق ودي��ع الخازن في
تصريح« ،من إضاعة فرصة اإلنقاذ األخيرة في مطلع آب للخروج من أجواء
التعطيل في االستحقاق الرئاسي وما يتبعه من إستحقاقات مالزمة».
وقال ،إنّ «االستمرار بالتالعب بمصير االستحقاق الرئاسي على نحو ما
السياسي
يُس ّرب إلى الربيع المقبل ،هو االنتحار بعينه ،خصوصا ً وأنّ نظامنا
ّ
عاطل من العمل ،والمالي محفوف بألغام كثيرة».
ّ
المعطلة في الرئاسة
ورأى «أنّ مج ّرد االستسالم واالسترسال في لعبة الفراغ
وقانون انتخابي منصف ،هو نوع من القفز بالوطن والدولة إلى مجهول يُجاري
لعبة السطو علينا بإمالءات خارجيّة لن تكون لمصلحة بالدنا .وأنّ الفرصة
أمامنا ما تزال قائمة ،مع موعد الجلسات المتتالية التي دعا إليها رئيس مجلس
الن ّواب نبيه ب ّري في مطلع آب ،لصحوة ضمير واستشعار ما يحيط بنا ويُحيق
بمصيرنا من مخاطر».
وتابع« :فال أحد في العالم يضمن حقوق المواطنين والثقة بدولتهم إلاّ القيادات
المؤتمنة على مقدرات لبنان في البقاء ح ّرا ً من أيّة تبعيّات ووصايات».
وختم« :فهل ننتهز فرصة اإلنقاذ األخيرة في مطلع آب ،لئلاّ نصبح ورقة
مهب ريح العواصف اإلقليمية والدولية ،بعد تدحرج األوضاع المعيشيّة
في
ّ
واالقتصادية واالجتماعية التي تمسك بخناقنا ونكاد ال نتن ّفس منها ،وال سيّما
مع محاولة البدء بتخفيض الح ّد األدنى لألجور ،علما ً أنّ المادة  131من قانون
الموجبات والحقوق يح ّرم ذلك ،إلاّ في حال إعالن الدولة إفالسها».

قا�سم :ح�سم مع�ضلة رئا�سة الجمهوريّة
رهن �إ�شارة من ال�سعوديّة �إلى الحريري
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قاسم محاطا ً بوفد التجمع الديمقراطي

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي
أنّ أه��ل بلدة ال��ق��اع البقاعيّة يحملون رس��ال��ة كبيرة،
الفتا ً إلى أ ّنهم سياج الوطن والمنطقة ،وقال «نحن هنا
لنبقى ونحافظ على وطننا ولبنان الرسالة .المتط ّرفون
اإلرهابيون ال ِ
صلة لهم ب��أيّ دي��ن ،ونقول لكم نحن إلى
الصعد» ،مؤ ّكدا ً أنّ «الدولـة هــي
جانبكم ومعكم على كل ُّ
المسـؤولة األولـى عــن وجودنـا وأمنـنا».
آتيا ً من الديمان المق ّر الصيفي للبطريركية المارونية،
ّ
محطته
وصل البطريرك الراعي إلى مفترق رأس بعلبك
البقاعيّة األولى ،حيث كان في استقباله حشد من األهالي
على رأسهم راعي أبرشيّه بعلبك  -الهرمل للروم الملكيّين
الكاثوليك المطران الياس رح��ال وكاهن الرعية األب
إبراهيم نعمو .وحيّا مستقبليه الذين نثروا األر ّز والورد،
ولم يُد ِل بأيّ تصريح.
ث ّم انتقل إلى بلدة القاع ،وكان في استقباله النائبان
مروان فارس وإميل رحمة ،رئيس المجلس البلدي بشير
مطر ،وحشد من األهالي ،وسط تدابير أمن ّية مشدّدة.
ث ّم دخل إلى كنيسة مار الياس شفيع البلدة ،وألقى
رح��ب فيها بالضيوف ،وق��ال« :إنّ
رح��ال كلمة ّ
المطران ّ
القاع صخرة ثابتة ال تتزعزع وستبقى ثابتة ،ألنّ هذه
متمسكين
األرض مقدّسة ونحن على هذه الصخرة سنبقى
ّ
بأرضنا ،وسنحمي قبور الشهداء بأرواحنا .وإذا كان ال
ُب� ّد من االستشهاد ،فنحن لها ونكون شهداء في سبيل
الله وأرض القاع .نحن هنا نعيش مع جيراننا وقلوبنا
مفتوحة وأيدينا ممدودة للجميع ،نعيش مع أهل أحبّاء
يقفون بجانبنا ونحن وإيّاهم سنقف ص ّفا ً واحدا ً في وجه
اإلرهاب والتكفيريّين».
وشكر للراعي زيارته المباركة ألهل القاع.
وباسم أهالي الشهداء ،ألقى طوني وهبه كلمة ،طالب
العدلي».
فيها بـ«إحالة ملف الجريمة إلى المجلس
ّ

فارس

وكانت كلمة للنائب فارس ،فقال« :لم نعرف يوما ً في هذه
المنطقة ،ال مسلمين وال مسيحيّين ،الطائفيّة والمذهبيّة،
فنحن نعيش عيشا ً واح��دا ً وشهداء القاع يم ّثلون كل
نرحب بكم ونرى بزيارتكم رسالة محبّة
لبنان .كما أ ّننا ّ
وم��ودة ومجيئكم إل��ى القاع يخدم الوطن ،هكذا علّمنا
السيد المسيح .ونحن في لبنان نموذج في الوطن العربي
للعيش الواحد وللوطنيّة ،وال نعترف بحدود .فنحن شعب
واحد ،وزيارتكم دمشق والالذقية خير دليل ،ونقول لكم:
نقف إلى جانبكم من أجل وحدة وطننا ومن أجل بنائه من
جديد ،وانتخاب رئيس للبالد اليوم قبل الغد».

الراعي

من جهته ،قال الراعي« :أتينا اليوم واخترنا هذا النهار،
 21تموز ،لنشكر معكم العناية اإللهيّة ومار الياس شفيع
الرعيّة والكنيسة ،ألنّ ما حصل كان يمكن أن يؤدّي إلى
كارثة كبيرة ،والكل يشهد أن لوال يد مار الياس لما كان
اك ُتفي بالشهداء الخمسة الذين افتدونا والمنطقة ولبنان
بدمائهم ،والجرحى الذين سقطوا ويحملون آث��ار هذه
الحادثة والوحشيّة».

وأوض��ح أ ّن��ه «أت��ى لتقديم التعازي ألهالي الشهداء
وتشجيعهم» ،مشدّدا ً على أ ّننا «هنا لنبقى ونحافظ على
لبنان برسالته وجوهره ،لبنان العيش معا ً مسلمين
ومسيحيّين ،وال ِقيَم التي نملكها» ،ومؤ ّكدا ً أنّ «المتط ّرفين
واإلرهابيّين ال عالقة لهم ب��أيّ دي��ن ،بل هم يشوه ّون
الديانات».
وتابع« :أتينا لنقول لكم إ ّننا إلى جانبكم ومعكم على
واإلنمائي
واالجتماعي
كل صعيد،
الروحي والمعنويّ
ّ
ّ
ّ
والوطني ،ونحن نحمل صوتكم إلى الدولة .لقد عبّرتم عن
ّ
اللبناني والقوى
مخاوفكم ،ونحن معكم نحيّي الجيش
ّ
األمنيّة التي تساعد وتسهر ،وقدّمت أكبر عدد من الشهداء
والجرحى في سبيلنا وسبيل وطننا ،نصلّي ألجلهم لكي
يحميهم الرب».
وشدّد على أنّ «دولة القانون والحق ،الدولة القويّة
والنافذة والتي تمارس العدالة ،هي التي تحمي وتحافظ
على ال��م��واط��ن» ،داع��ي�ا ً إل��ى «الكشف عن المجرمين»،
ومعتبرا ً أنّ «إذا لم تتك ّون الدولة من رئيس للجمهوريّة
وحكومة ومجلس ن ّواب وجيش وقوى أمنيّة ،ال يمكن أن
تواجه الظروف الدقيقة التي نواجهها» ،والفتا ً إلى أنّ «كل
مك ّونات لبنان مسؤولة عن كل ما يحصل».
ووجه ندا ًء إلى األسرة الدوليّة ،وقال« :نحن في لبنان،
ّ
خصوصا ً أبناء القاع والمنطقة ،نتل ّقى كل نتائج الحروب
الدائرة في سورية والعراق وفلسطين ،لذا نطالب من
القاع ،وباسم الشهداء والجرحى ،األسرة الدوليّة بإيقاف
الحروب الدائرة في المنطقة ،وإيجاد الحلول السياس ّية
للنزاعات ،وإعادة كل النازحين والالجئين والمخطوفين
إلى أراضيهم وبيوتهم ،فهذا ح ّقهم الطبيعي».
وح ّذر من «أ ّنه إذا استم ّرت األمور على حالها فالسالم
العالمي ُمهدّد» ،وقال« :إذا بقي ماليين من الناس خارج
بيوتهم ومحرومين من أدنى حقوقهم ،هذا يعني أنّ األسرة
الدوليّة تق ّوي كل المنظمات اإلرهابيّة أل ّنها تقدِّم لها البيئة
الخصبة ،وهكذا نهدّد السالم العالمي».
ث ّم قدّم واجب العزاء إلى أهالي الشهداء فردا ً فرداً ،وقام
بجولة في أرجاء مستوصف البلدة ،وشكر الجميع على
حفاوة االستقبال.

عيون أرغش

توجه الراعي إلى بلدة عيون أرغش المحطة
ومن القاعّ ،
األخيرة في زيارته البقاعيّة ،حيث وضع حجريّ األساس
لمشروعي مركز الرياضات الروحيّة ،والمق ّر الصيفي
ّ
لمطرانيّة بعلبك ودير األحمر المارونيّة في البلدة ،في
حضور راع��ي أبرشية بعلبك  -دي��ر األحمر المارونيّة
المطران ح ّنا رحمة ،راعي أبرشية جبة بش ّري المطران
م��ارون ع ّمار وعدد من الكهنة ،وقائد سرية درك بعلبك
العقيد مارك صقر.
وألقى الراعي كلمة ،حيّا فيها كل األشخاص الذين
يساهمون في هذا المشروع ليصل إلى خواتيمه.
وبعد كلمة للمطران رحمة ،ترأّس الراعي رتبة إكليل
البقاعي
لشاب من آل طوق في كنيسة البلدة ،واختتم اليوم
ّ
بغداء في أحد مطاعمها.

ال�سن جالت في طرابل�س ّ
واطلعت على �أو�ضاع النازحين

كرامي :لدعم الجي�ش في مواجهة الأخطار

«المرابطون» :انت�صار �سورية وم�صر
على الإرهاب ي�ؤ ّدي �إلى نه�ضة قومية
اجتمعت الهيئة القياديّة في «حركة الناصريين المستقلين  -المرابطون»
برئاسة أمين الهيئة العميد مصطفى حمدان ،ورأت في بيان ،أ ّنه «في ظ ّل ما
تتع ّرض له اليوم أمتنا العربية من محيطها إلى خليجها العربي ،تبرز قيمة
الثورة القوميّة العربيّة الناصريّة ،ثورة  23يوليو  1952كمثل ومثال ومنارة
تمسك بمبادئها وثوابتها الثوريّة هم الطليعة المقاومة
خالدة ،حيث يبقى من ّ
التي صمدت في وجه التفتيت والتقسيم وإنشاء البؤر المذهبيّة والطائفيّة
بإدارة أميركيّة  -إسرائيليّة» .
وأ ّك��دت أنّ «ه��ذا الصقيع العربي األس��ود ال��ذي ن ّفذته عصابات اإلخ��وان
المتأسلمين تحت كل هذه المس ّميات اإلرهابية ،من «داعش» و«نصرة» وجيوش
فتح وصحوات متأسلمة مذهبيّة وطائفية ،هو إلى انحسار واندثار».
ودعت «كل القوى القوميّة العربيّة والتقدميّة ،إلى العروبة الجامعة التي
وحدت وح ّررت الوطن والمواطن من المحيط إلى الخليج العربي خالل  18عاما ً
ّ
فقط من تجربة الحكم الثوري في مصر العربية».
وتابعت« :نحن كـ»مرابطون» على اقتناع تا ّم بأنّ تجميع عناصر القوة في
سورية ومصر ،هو ضمانة الستقرار وحماية األمن القومي أل ّمتنا العربية»،
مشدّدا ً على «إعالن التنسيق التام والكامل بين الجمهوريّة العربيّة السوريّة
وجمهوريّة مصر العربيّة» ،معتبرة أن «انتصار سورية ومصر على اإلرهاب
سيؤدّي إلى نهضة قومية عربية».
المؤسس (للمرابطون) إبراهيم
ووجهت «التحية والسالم إل��ى القائد
ّ
ّ
قليالت» ،مث ّمن ًة «كفاحه ونضاله وصبره من أجل الحفاظ على إرث القائد جمال
عبد الناصر السياسي واالجتماعي ،واالستمرار في دفع حركتنا العظيمة للسير
من أجل تحرير فلسطين وتحقيق أهدافنا في الحريّة واالشتراكيّة والوحدة».

غندور :لو�ضع ّ
حد للجرائم المال ّية
قال رئيس «اللقاء اإلسالمي الوحدوي» عمر عبد القادر غندور في تصريح،
أمس « :لع ّل قانون تغطية االستشفاء للمواطنين المس ّنين من  64سنة وما فوق
من  85في المئة إلى مئة في المئة ،والذي أعلن سريانه وزير الصحة وائل أبو
فاعور هو من أهم اإلنجازات الحكوميّة ال في زمن االنقسام الحالي ،بل في زمن
ال ّرخاء واالنسجام الممكن».
أضاف« :قد يكون انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة وتوفير الكهرباء وإقفال
ملف الزبالة والتصدّي للمحتكرين والفاسدين من السياسيين ،من أوليّات
المواطن اللبناني ،ولكن أه ّمها اليوم قانون التغطية االستشفائيّة للمس ّنين
الذي أحدث صدمة إيجابيّة تالمس حياة فئة كبيرة ،وكبيرة جداً ،من المواطنين
المتعبين والمحتاجين إلى الرعاية واالستشفاء ،ويغنيهم عن البهدلة والتس ّول
أمام المستشفيات طلبا ً لمساعدة طبيّة في حالة اختناق أو جلطة أو أزمة قلبيّة
أو نزيف أو ارتفاع أو هبوط في الضغط ،وغير ذلك من األمراض التي تهاجم
اإلنسان بعد سنّ الخمسين.
مثل هذه الخطوة لمعالي وزير الصحة الهمام وائل أبو فاعور تستحق التحيّة
والتقدير واالحترام ،وتؤ ّكد أنّ فرص العطاء الخيّر تبقى أكبر من الظروف
واالنقسام».
وتابع« :أ ّما ميزانية قانون االستشفاء للمس ّنين التي قدّرها وزير الصحة
بـ 17مليار ليرة لبنانيّة ،وهي تقلقه بالتأكيد ،وال ينبغي لها تعطيل هذا اإلنجاز
الوطني واالجتماعي واالنساني والحضاري ،وعلى الحكومة أن تضع ح ّداً،
أو بعض الحدّ ،للجرائم المالية المدعومة سياس ّياً ،وآخرها ملف اإلنترنت،
والتزوير واالختالس واإلهمال واستغالل مواقع الدولة لجني األموال الطائلة
من جيوب المواطنين الذين أفرحهم قانون االستشفاء الجديد .وعلى سبيل
المتوحش ألحد الشواطئ من 4.88
المثال ال الحصر ،ارتفع سعر تلزيم الجرف
ّ
مليارات ليرة إلى  12.87مليار ليرة (حسب صحيفة األخبار) .هذا غيض من
فيض ،والسبعة عشر مليار لتغطية قانون االستشفاء يمكن توفيرها بشيء من
المراقبة وبعض المحاسبة  ...شكرا ً معالي وزير الصحة».

رأى نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ
حسم معضلة انتخاب رئيس للبالد رهن بإشارة إيجابيّة
من السعوديّة إلى الرئيس سعد الحريري مفادها انتخاب
العماد ميشال عون رئيسا ً للجمهورية.
كالم قاسم جاء خالل استقباله أمس وفدا ً من التج ّمع
الوطني الديمقراطي برئاسة الدكتور غسان جعفر للتهنئة
بذكرى انتصار تموز.
وبعد أن عرض وفد التج ّمع لنشاطاته المتن ّوعة على
الصعد السياسيّة واالجتماعيّة والصحيّة ،جدّد «وقوف
ُّ
التج ّمع إلى جانب المقاومة ،في الخندق المتقدّم ،دفاعا ً عن
الصهيوني واإلرهاب التكفيريّ ».
الوطن بمواجهة العدو
ّ
رح��ب قاسم بالوفد ،وأش��اد بحسب بيان
من جهتهّ ،
للتج ّمع ،بـ«األداء المميّز للتج ّمع ،و خصوصا ً في الميدان
الصحي ،عارضا ً «لوجهة نظر حزب الله من األح��داث
ّ
الجارية في المنطقة» ،مؤ ّكدا ً أنّ «خيار المقاومة هو السبيل
األوحد لتحرير أرضنا المحتلة ،والحفاظ على كرامة شعبنا
وأمتنا ،ولمواجهة الخطر التكفيري االجرامي».
وندّد «بالجريمة البربريّة البشعة التي ارتكبتها حركة
نور الدين الزنكي اإلرهابيّة ،المص ّنفة «معتدلة» بالمعايير
األميركيّة ،المتم ّثلة بذبح طفل فلسطيني بريء في حلب»،
مؤ ّكدا ً «بقاء المقاومة حيث يجب أن تكون ،و خصوصا ً
في سورية ،إلى جانب الجيش العربي السوري حتى
القضاء النهائي على اإلرهاب القاعديّ بمختلف مسميّاته،
والحفاظ على وحدة الدولة السوريّة».
وأشار إلى «إصرار حزب الله على متابعة مل ّفات الفساد
الشرعي وتل ّوث نهر الليطاني،
واإلنترنت والتخابر غير
ّ
حتى النهاية» ،مشدّدا ً «على مطالبة الحزب بضرورة إقرار
النسبيّة كنظام انتخابي عادل يؤ ّمن صحة وعدالة التمثيل
الشعبي».

ورأى أنّ «حسم معضلة انتخاب رئيس للبالد رهن
بإشارة إيجابيّة من جانب السعودية إلى حليفها الرئيس
سعد ال��ح��ري��ري ،مفادها انتخاب العماد ع��ون رئيسا ً
للجمهورية».
و زار الوفد أيضا ً رئيس االتحاد العالمي لعلماء المقاومة
الشيخ ماهر ح ّمود ،حيث ق�دّم له التهاني والتبريكات
بانتصار تموز  ،2006كما ت ّم عرض نشاطات التج ّمع على
الصعد كافة.
ُّ
وبحسب بيان للتج ّمع« ،ج �دّد الوفد التزام التج ّمع
بخيار المقاومة وبالثوابت الوطنيّة والقوميّة ،والوقوف
إل��ى ج��ان��ب الجيش وال��م��ق��اوم��ة ف��ي مواجهة اإلره���اب
التكفيري والعدو الصهيوني».
رح��ب ح ّمود بالوفد ،ون�� ّوه بـ«نشاطات
من جهتهّ ،
التجمع وفعاليّاته المتن ّوعة ،خصوصا ً الجانب الصحي
منها» ،مشيدا ً «بعطاءات أعضائه المميّزة ،وال سيّما في
خالل زيارة وفدين من أطباء التج ّمع في حزيران وكانون
األول من العام  ،2010في إطار حملة كسر الحصار الطبي
عن قطاع غزة التي أطلقها التج ّمع آن��ذاك .فكان الوفد
الطبي اللبناني والعربي واآلسيوي الوحيد الذي تم ّكن من
دخول القطاع ،مز ّودا ً بكميات كبيرة من األدوية والمعدات
والمستلزمات الطبية التي ت ّم تسليمها إلى مستشفيات
غزة».
التوجيهي والتعبويّ الهام الذي يلعبه
وأ ّك��د «ال��دور
ّ
االتحاد العالمي لعلماء المقاومة في ّ
بث روح الصمود
ونشر الوعي في صفوف أبناء شعوب األم��ة بأهميّة
المقاومة ،كنهج وحيد لمجابهة األطماع الصهيونيّة
والغربيّة بمقدِّرات وثروات بالدنا ،والتركيز على محوريّة
القضيّة الفلسطينيّة ومركزيّتها ،التي تجمع شعوبنا وال
تف ّرقها».

«تجمع العلماء»
عر�ض الأو�ضاع مع
ّ

ّ
والت�صدي للفتن
قبالن :لتر�سيخ الوحدة
استقبل نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي
الشيخ عبد األمير قبالن في مق ّر المجلس أمس ،رئيس
مجلس أمناء «تج ّمع العلماء المسلمين» الشيخ أحمد
الزين على رأس وفد ،ض ّم :أمين س ّر مجلس األمناء
الشيخ علي خ��ازم وأعضاء مجلس اإلدارة :الشيخ
ماهر زه��ر ،الشيخ حسين غبريس ،الشيخ محمد
عمرو والشيخ زهير جعيد ،وت ّم التباحث في القضايا
وال��ش��ؤون اإلس�لام� ّي��ة واألوض���اع العامة ف��ي لبنان
والمنطقة ،وت� ّم التشديد حسب بيان على «ض��رورة
التصدّي للفتن المذهبيّة التي يب ّثها أع��داء األم��ة ،ما
يح ّتم أن يج ّند علماء الدين المسلمين أنفسهم لنبذ
التعصب وترسيخ ال��وح��دة وتعزيز التعاون بين
ّ
المسلمين».
وطالب قبالن «علماء الدين بالتح ّرك الجاد والفعّ ال
لوقف نزيف الدم في اليمن ،وحل األزمة المتصاعدة
في البحرين والعمل لحفظ دماء المسلمين ،أل ّننا نريد
ونحصن الوحدة اإلسالمية
أن نحفظ دم��اء األبرياء
ّ
باعتبارها المدماك األساسي في نهضة األمة ،فالوحدة
اإلسالمية ضرورة حتميّة لحفظ دماء المسلمين».
وب��ارك «جهود تج ّمع العلماء المسلمين في دعم
وح��دة المسلمين وتعميم تجربة التج ّمع في بالدنا

الصدع ونبذ الخالفات
اإلسالمية ،فيعمل الجميع لرأب ّ
موحدة
وتعزيز التقارب والتعاون ،لتكون أ ّمتنا واحدة
ّ
محصنة بتعاون مذاهبها على البر والتقوى ،وتصدّيهم
ّ
لإلرهاب والتكفير».
وبعد اللقاء ،قال الزين« :تش ّرفنا بزيارة سماحته،
وتباحثنا معه في المشاكل المحيطة بنا في لبنان
أوال ً وفي سائر العالم العربي واإلسالمي ،وحاجتنا
والتوجه
الماسة للشورى وللتداول في هذه المشاكل،
ّ
ّ
وبخاصة للعلماء ولرجال السياسة ليعملوا جاهدين
على التشاور في ما بينهم ،وعلى العمل الوحدوي
لنج ِّنب بلدنا لبنان أوالً ،و لنجبه االنحراف واالنزالق
نحو الهاوية .ولهذا ،علينا أن نؤ ّكد على التشاور في
ما بيننا ،والتزاور والعمل الجاد للوحدة بين المسلمين
خصوصا ً من الس ّنة والشيعة وص��وال ً إل��ى الوحدة
الوطنيّة بين المسلمين والمسيحيين ،لنحفظ تراب
وطننا لبنان ،وخاصة من االعتداءات «اإلسرائيليّة»
وسائر المؤامرات التي نراها في سائر أنحاء العالم
وخاصة في مواجهة التط ّرف المتم ِّثل بـ«داعش» وغيره
في العالم كلّه ،و نحن بحاجة للتشاور والوحدة لنقف
جميعا ً كلمة واحدة من أجل حماية بلدنا لبنان من أجل
تحصين الوحدة بيننا».

مزيد من التنديد بذبح « زنكي» َ
طفل حلب:
دمه ّ
يلطخ �أيدي المت�آمرين على �سورية

كرامي مستقبال السن
جالت سفيرة االتحاد األوروبي في لبنان كريستينا السن
على رأس وفد في طرابلس ّ
لالطالع على حاجاتها اإلنمائيّة
وأوضاع النازحين السوريّين فيها.
وضمن الجولة ،التقت السن النائب سمير الجسر ،ثم
النائب محمد الصفدي ،الذي ّ
اطلعت منه على وجهة نظره
يخص ال��ش��ؤون السياسيّة اللبنانيّة ،خصوصا ً
في ما
ّ
الرئاسي وقانون االنتخابات النيابيّة.
االستحقاق
ّ
وشرحت بدورها «ما يقدّمه االتحاد األوروبي في مجال
دعم النازحين السوريّين» ،وشدّدت على أنّ «االتحاد مهت ّم
باستقرار لبنان وتثبيت أمنه ،والحفاظ على تن ّوعه».
والتقت السن والوفد المرافق الوزير السابق فيصل كرامي
في دارت��ه في طرابلس ،وتر ّكز البحث وفق بيان لمكتب
كرامي على «أوضاع طرابلس في ظل الضائقة االقتصاديّة،
وتداعيات الوجود الكبير ألعداد النازحين السوريّين».
وتط ّرق المجتمعون إلى «عدد من المشاريع المستقبليّة
للمجتمعات المضيفة في طرابلس والشمال ،وال سيّما في
ّ
قطاعات التربية والتعليم والشباب والرعاية االجتماعيّة
واإلنسانيّة ،وتأهيل بعض المرافق الرعائيّة واالجتماعيّة».
وتناولوا «تداعيات الحرب في سورية على أوض��اع
عاصمة الشمال طرابلس ،ودور األجهزة األمنيّة وخصوصا ً
الجيش في محاربة اإلرهاب».
وأ ّك���د ك��رام��ي «ض���رورة دع��م الجيش وتعزيز دوره،

وتزويده باألسلحة والعتاد الالزم لمواجهة األخطار التي
تهدّد لبنان واللبنانيّين» .وعدّد كرامي «إنجازات الجيش
والقوى األمنيّة األخرى على صعيد تفكيك الخاليا النائمة
في طرابلس والشمال».
كذلك زارت السن رئيس بلديّة طرابلس المهندس أحمد
قمر الدين في مكتبه في القصر البلدي ،في حضور مم ّثل
صندوق التنمية االقتصاديّة االجتماعيّة محمد عرابي،
عضوي المجلس البلدي باسل الحاج وش��ادي مولوي
والمهندس عبدالله عبد الوهاب.
وباركت السفيرة السن لقمر الدين وأعضاء المجلس
البلدي انتخابهم ،وعرضت جملة مشاريع تنمويّة مستقبليّة
للشمال عموما ً ولطرابلس خصوصاً ،وتتعلّق هذه المشاريع
بالقطاعات االجتماعيّة والتعليم وتدريب الشباب ّ
ّ
وقطاع
ّ
وقطاع
المياه ودع��م القطاع الخاص ،وتحديدا ً ال��زارع��ة
المفروشات.
وتناولت السن المشروع الذي يت ّم تنفيذه خالل مدة ثالث
سنوات في باب التبانة ،الغرباء وجبل محسن ،ويستهدف
دع��م ق� ّ
�ط��اع التعليم وت��دري��ب ال��ش��ب��اب وت��أه��ي��ل بعض
المساحات العا ّمة وتأهيل مركز اجتماعي في هذه المنطقة،
وتطوير العالقة بين البلديّة والمجتمع.
وقدّم قمر الدين إلى السن كتابا ً عن آثار طرابلس ،ودورها
الحضاريّ والرياديّ .

ت��واص��ل��ت أم��س ردود الفعل المستنكرة ل��ذب��ح الطفل
الفلسطيني في حلب .وفي هذا السياق أ ّكد النائب السابق
إميل لحود في تصريح ،أنّ «على العالم كلّه أن يقف اليوم
متأ ّمالً جريمة ذب��ح اب��ن العشر سنوات في سورية ،وهي
جريمة ض ّد اإلنسانية جمعاء تثبت ،مرة جديدة ،بأ ّننا نواجه
وحوشا ً غير بشريّة لم تو ّفر أطفال سورية الذين لم يتردّد
من ادّعوا بأنهم ث ّوار من رميهم عن شرفات المنازل ال ّتهامهم
بالكفر».
أضاف« :أنّ دماء الطفل الفلسطيني المذبوح في سورية
ّ
تلطخ أيدي الكثير من ح ّكام العرب والعالم ،المتآمرين على
سورية أو الصامتين اتجاه ما يحصل فيها ،والذين ح ّولوا هذا
البلد اآلمن إلى ساحة إجرام باسم الحرية والحقوق ،فإذا بهم
يقدّمون نماذج عن هذه الحرية ،وعن كيفيّة الحصول على
الحقوق بالذبح وقطع األعناق وسبي النساء وتدمير األماكن
المقدسة وتحطيم آثارات عمرها آالف السنوات».
وتابع« :أنّ هذا اإلج��رام هو الوجه اآلخر لإلرهاب الذي
تمارسه «إسرائيل» بحق الفلسطين ّيين .دول��ة وتنظيمات
تغتصب األراضي والنساء وتقتل األطفال وتمارس التعذيب،
ثم تأتي لتعطينا دروسا ً بالديمقراطيّة ،على مثال السلطان
التركي الذي تح ّول إلى أحد أكبر ّ
الطغاة عبر التاريخ باعتقاله
اآلالف وتعذيبهم وإلغاء كل من يخالفه الرأي ،ومع ذلك يقف
على المنابر مزه ّوا ً بتلقيننا الدروس عن كيفيّة حكم سورية
بديمقراطية».
ورأى لحود ،أنّ «اإلج��رام بات يسيطر على العالم ،من
سورية وفلسطين إلى العراق واليمن وليبيا ،امتدادا ً إلى
أوروب��ا التي يهدِّدها اإلره��اب يوم ّياً ،وص��وال ً إلى الواليات
المتحدة األميركية التي ال تم ّر أيام من دون أن نشهد فيها
حوادث قتل».
أض���اف« :ال��م��ط��ارات ح��ول ال��ع��ال��م تعاني م��ن الخطر،
والجيش باتَ ينتشر في الشوارع في أوروبا ،في مشاهد غير
مألوفة ،وميزانيّات األمن تتضاعف ،والتط ّرف أيضاً ،وهذا
كلّه ألنّ مجموعة من الح ّكام المجانين ق ّرروا أنّ بعض البلدان

العربية يجب أن تعيش ربيعاً ،وأنّ أبناء سورية يشكون من
قلّة الحرية ،فأعطوهم بدل الحرية صواريخ د ّمرت منازلهم،
وسيوفا ً فصلت رؤوسهم عن أجسادهم ،وخناجر أخرجت
أفئدتهم لتصبح طعاما ً لوحوش لم يعرف التاريخ أمثالهم».
وختم« :ك��ل ك�لام يبقى خجوال ً أم��ام ه��ول جريمة ذبح
الطفل ،وما يؤلمنا أ ّنه ليس األ ّول ولن يكون األخير .فلتالحق
المسؤولين ع ّما يجري في سورية روح الطفل المذبوح،
وأرواح األطفال الذين قذفتهم أم��واج الهجرة من الحرب،
وليسقط الملوك واألم����راء وال��رؤس��اء م��ن على عروشهم
المذهّ بة من الخارج ،والمليئة إجراما ً من الداخل .وليعرف
الح ّكام العرب المتنعّ مون بالنفط بأنّ هذا اإلرهاب سيصل
ً
آج�لا ،فيرغم بعضهم على تج ّرع س ّم كان
إليهم ،عاجالً أم
من صانعيه ،وحينها لن نقف آسفين بل مفتخرين بأ ّننا
ك ّنا وسنبقى إلى جانب الجيش السوري والمقاومة الذين
يواجهون مشروع اإلره��اب ،ليس بالدموع والشموع ،بل
في الميدان حيث يدافعون ال عن أطفال سورية فقط ،بل عن
أطفال العالم كلّه».

ّ
«الشغيلة» و«العروبة»

ّ
الشغيلة» و«تيار العروبة للمقاومة
دانت قيادتا «رابطة
والعدالة االجتماعية» في بيان ،بعد اجتماعهما برئاسة
األمين العام للرابطة النائب السابق زاهر الخطيب« ،الجريمة
الوحشيّة بذبح الطفل الفلسطيني في مخيم حندرات في
حلب» ،واعتبرتا أنّ «هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي
ترتكبها الجماعات اإلرهابيّة بحق أهالي حلب ،إنما تؤ ّكد
مجدّدا ً أنّ محاولة واشنطن وحلفائها تصنيف الجماعات
المسلحة بين معتدلة وإرهابيّة ،إ ّنما هي خ��داع وتضليل
لتبرير استمرار دعم هذه الحركات اإلرهابيّة بالمال والسالح
لمواصلة حربها اإلجرامية ض ّد الشعب والجيش والدولة في
سورية ،في محاولة مكشوفة للضغط على القيادة السوريّة
تمس بسيادة واستقالل سورية».
لتقديم التنازالت التي
ّ
كما أدان��ت��ا «المجزرة الوحشيّة التي ارتكبتها الطائرات

الحربيّة الفرنسيّة بحق عشرات المدنيّين السوريّين في ريف
مدينة منبج».
ووجهتا «التحيّة إلى الجيش السوري ورجال المقاومة
ّ
وحلفائهم ،الذين يح ّققون التقدّم تلو التقدّم في محاربتهم
لقوى اإلره���اب ،وإنّ ه��ذه اإلن��ج��ازات في الحرب ض� ّد قوى
اإلرهاب والدول الداعمة لهم إ ّنما تتزامن هذه األيام مع ذكرى
عدوان تموز عام  ،2006واإلنجازات التي ح ّققها المقاومون
في ميدان المعركة ض ّد جيش االحتالل الصهيوني».

الداود

واعتبر األمين العام لحركة النضال اللبناني العربي
النائب السابق فيصل الداود أن ذبح عيسى من قبل ارهابيي
حركة «نور الدين زنكي» ،في ريف حلب وبأسلوب همجي ال
انساني وامام وسائل االعالم «كشف عن المزاعم األميركية
بتصنيف هذا التنظيم على أنه معتدل ،وهذه إدانة لإلدارة
األميركية التي تقف وراء هذه المجموعات اإلرهابية ،وتكذب
على شعبها والعالم ،بأنها تحارب اإلره��اب الذي كان من
صنيعتها ،وهو ما كانت القيادة السورية تؤكده دائماً ،أن ال
معتدلين وال ث ّوار في سورية ،بل مجموعات إرهابية كانوا
صنيعة أميركا وحلفائها من دول أوروبية وأنظمة عربية،
ألسقاط سورية كدولة مقاومة مع حلفائها ومحورها».

«العمل اإلسالمي»

كذلك أدانت «جبهة العمل اإلسالمي» بشدّة «جريمة ذبح
الطفل الفلسطيني ،ورأت أنّ «هذه جريمة موصوفة بامتياز،
وجريمة ال إنسانيّة وغير أخالقية مطلقاً ،فالطفل الذبيح لم
يبلغ سنّ الثانية عشرة ولم يبلغ الحلم أيضا ً كما قيل ،وهو
مصاب بمرض التالسيميا وكما ظهر في الصورة قبل ذبحه
والمصل موصول ومعلّق في يده» ،معتبر ًة أنّ «تبرير تلك
واقعي بتاتاً،
الجماعة اإلرهابيّة المتط ّرفة ذبحها للطفل غير
ّ
وهو عذر أقبح من ذنب ،وأن اإلسالم بريء من تلك الجريمة
ومن كل الجرائم التي ُترتكب باسمه اليوم زورا ً وبهتاناً».

