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  ...ل البطلافقدان الرفيق المھندس كم       
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  2011 حزيران 4واشنطن في 

 
ينعي المجلس العالمي لثورة األرز بمزيد األسف الرفيق المھندس كمال البطل مدير مكتب بيروت 

  .والمسؤول عن ملف حقوق االنسان في المجلس العالمي لثورة األرز
  

 الجاري حزيران شارل صباح الجمعة الثالث من كمال البطل الذي توفي في مستشفى سانرفيقنا 
، وال سيما في موضوع حقوق االنسان داخل  حقوق االنسانشؤون في كان ناشطا قياديا بارزا 

وقد رافق كمال معانات اللبنانيين تحت االحتالل السوري ألكثر من .  سنة15لبنان الكثر من 
فعوا عن المجتمع المدني في لبنان ويصنعوا وھو من بين القادة الشباب الذين خرجوا ليدا. عقدين

   .2004ثورة االرز باجسادھم واقالمھم من العام 
  

زيارات مھمة إلى الكونغرس في د من المؤتمرات الدولية ويشارك المھندس كمال البطل في عد
 منھا ىالخروقات التي عانرفع ملف واألمم المتحدة حيث ، والبرلمان االوروبي، األميركي 

  . في مجال حقوق االنسان وال يزالوانيوناللبنا
  

 ورفع التقارير الى المحافل الدولية عن ضرورة رافق كمال ثورة األرز منذ انطالقتھا وقد 
، كذلك تابع كمال الملفات المتعلقة باالغتياالت واالعتقاالت والخطف ولجم االنسحاب السوري

وحتى يوم وفاته الحق . ات الماضيةالحريات التي تعرض لھا اللبنانيون على مدى الست سنو
ملف الالجئين السوريين في شمال لبنان وما يتعرضون له من خروقات في مجال حقوق كمال 
  .  االنسان

  
عندما يوارى الثرى في مع اصدقائه للمشاركة في المثيرة االخيرة  ان المجلس يدعو اللبنانيين

، ھذا ويدعو المجلس اللبنانيين عامة وانصار ثورة االرز خاصة للمشاركة عن مدافن العائلة 
القديس يوحنا الذھبي   في كنيسة2011 حزيران 6عند الساعة الرابعة من بعد ظھر اإلثنين صالته 

  .الفم مطرانية بيروت للروم الكاثوليك طريق الشام
  

  بمثابة الجرح في ھذا الظرف بالذاتطل  الب فقدان كمال يعتبر المجلس العالمي لثورة األرزان 
 اللبناني وخسارة كبيرة لثورة األرز وللمناضلين في سبيل كرامة المجتمع المدنيعميق في ال

  .وحقوق االنسان فيه ويتقدم بالتعزية لعائلته ولكل المحبين
من الرحمة للفقيد العزيز وكلنا أمل أن الراية سوف تبقى مرتفعة وطموحات كمال ومن سبقه 

  .حقق بالتأكيدتأبطال ثورة األرز سوف ت
  

  :االمضاء
  المجلس العالمي لثورة االرزجو بعيني، رئيس 

  ، امين عام المجلس العالمي لثورة االرزتوم حربالمھندس 


