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مناطق

مديرية كفرم�شكي في «القومي» ّ
تنظم ندوة حول «مرتكزات التفتيت الإقليمي وا�ستراتيجية المواجهة»

زيتوني� :سعاده ك�شف مبكر ًا �أهداف الم�شاريع اال�ستعمارية
وا ّتباع نهجه الطريق الوحيد لخال�ص �أمتنا
بمناسبة الثامن م��ن ت� ّم��وز ذك��رى
استشهاد ب��اع��ث النهضة القومية
االجتماعية الزعيم أنطون سعاده،
ّ
نظمت م��دي��ري��ة كفرمشكي التابعة
لمنفذية راشيا في الحزب السوري
ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي ن����دوة تحت
عنوان «مرتكزات التفتيت االقليمي
واستراتيجية المواجهة» ،حاضر فيها
عضو المجلس األعلى في الحزب د.
وليد زيتوني ،وحضرها منفذ عام راشيا
زياد جمال وأعضاء هيئة المنفذية ،منفذ
عام حاصبيا لبيب سليقا ،األب إدوار
شحادة ممثالً المطران الياس كفوري،
إضاف ًة إلى رؤساء بلديات ومختارين
وفاعليات ومسؤولي الوحدات الحزبية
في راشيا والبقاع الغربي وحش ٍد من
القوميين والمواطنين.
بعد النشيدين اللبناني والقومي
رح���ب م��ذي��ع مديرية
االج��ت��م��اع��يّ ،
كفرمشكي طوني أيوب بالحضور ،ثم
استه ّل زيتوني محاضرته بالقول:
«نحن ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي ،ال نستعيد ال��زم��ن ،إنما
نصنع التاريخ ،نعجنه من تراب األمة،
ودماء المؤمنين الذين يردّون الوديعة
التي طلبتها».
وأض����اف« :م���ن ص���دد إل���ى صفد،
ومن كسب إلى النقب ،ومن بيبلوس
إلى بابل ،ومن العريش إلى الخليج،
ال��م��ع��رك��ة واح�����د ٌة ،وال���ع���دو واح���دٌ،
والجريمة واح��د ٌة ،موحِّ دة بين أعداء
شفق
األم��ة» .الثامن من تموز ،بداية
ٍ
ّ
فباق».
أطل ،قائالً« :أنا أموت أما حزبي ٍ
ف��ب��اق ،ق��ال��ه��ا س��ع��اده
أم���ا ح��زب��ي
ٍ
مطمئنا ً إلى نتائج بحثه في األسباب
التي جلبت على شعبه ه��ذا الويل.
وإل��ى النهضة التي وض��ع مداميكها
ومنطلقاتها ،مفتتحا ً عهد البطولة
المؤيدة بصحة العقيدة.
ّ
دش��ن��ت ال��ح��رب العالمية األول��ى
مرحلة ض��ي��اع ال��ه��وي��ة القومية في
منطقتنا ،باتفاقية احتفالية ،أسمتها
سايكس ـ بيكو .اتفاقية وضعتنا على
خط االشتباك االستراتيجي المحدّد
بجغرافيا الطوائف والملل والنِحل.
غ��ي��ر أنّ ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي رسمتها
االتفاقية ،لم تكن وليدة ساعتها عام
 ،1916إنما كان التحضير لها على قدم
وس��اق من مديات بعيدة زمنياً .ففي
لحظة بروز الدولة القومية في القرن
التاسع عشر لم نكن جاهزين ماديا ً
ومعنويا ً لتلقف فكرة التح ّول العالمي
الحاصل على المستوى السياسي،
وبالتالي لم نتل ّمس بعد ،معنى الهوية
القومية ومضمونها لألسباب التالية:
أوالً :وج����ودن����ا ت��ح��ت س��ي��ط��رة
االمبراطورية العثمانية التي كانت
تعاني سكرات الموت نتيجة أوضاعها
االق��ت��ص��ادي��ة ال��م��ت��ردّي��ة ،وخسارتها
العسكرية أم��ام القوى االستعمارية
آن����ذاك ،خ��ص��وص�ا ً تدمير أسطولها
البحري في نافرين ع��ام  ،1826ث ّم
عدم استقرار أوضاعها الداخلية عقب
انقالب الثالثي القومي الطوراني على
الخالفة العثمانية المتلبسة اللبوس
االيديولوجي الديني.
ث��ان��ي�اً :ت� ّ
�دخ��ل ال���دول ال��ك��ب��رى في
المناطق التي تسيطر عليها الخالفة
العثمانية تحت عناوين رعاية االقليات
الطائفية ،وم��ن خاللها ،رك��� ّزت على
المستشرقين والداللين واإلرساليات
لضرب البنى الجيوثقافية الموجودة،
ال���ت���ي ك���ان���ت ت��ح��ت��ف��ظ ل��ت��اري��خ��ه
بخصوصياتها القومية.
ثالثاً :كانت المنطقة تعيش حالة
كمحصلة للجشع
اقتصادية مزرية
ّ
االم��ب��راط��وري العثماني م��ن جهة،
وكنتيجة للهجمة البدوية الصحراوية
التي قامت بها قبائل العنزي القادمة
من الجزيرة العربية من جهة أخرى،

إذ فاقت بهمجيتها واتساعها ما فعله
هوالكو.
راب���ع���اً :ت����ردّي ال��وض��ع العلمي
والثقافي ودخ��ول المنطقة في مرحلة
االنحطاط بسبب الممارسات القمعية
العثمانية وهجرة ال��ك��وادر العلمية،
وتغلغل ثقافات غربية متعارضة مع
القيم السائدة ،لم تكن مستساغة في
حينه ،من قبل النخب المتل ّقية.
خامساً :ت��ح� ّول عصبة األم��م إلى
منظمة ضامنة لحقوق ال��دول الكبرى
المنتصرة ف��ي ال��ح��رب ،على حساب
ال���دول وال��ش��ع��وب ال��ت��ي ك��ان��ت تحت
مظلة الدول المهزومة ،إذ انتقلت هذه
الشعوب م��ن استعمار إل��ى آخ��ر من
دون أن يكون لها أيّ دور في تقرير
مصيرها.

تحت مظلة هذا الواقع ،وغياب األطر
السياسية والثقافية واالقتصادية
المحلية الناظمة ،تمدّدت المشاريع
الجيوبولتيكة اإلقليمية والدولية
لتأمين مصالحها ،اشتبكت وتشابكت
على أرضنا وعلى حساب مصالحنا.
فدخلنا في دوامة اشتباك دائم ال يزال
مستمرا ً حتى يومنا هذا.
أم��ا التسميات ال��ت��ي أطلقت على
هذه المنطقة .من الشرق األدن��ى إلى
ال��ش��رق األوس����ط ال��ج��دي��د وال��ش��رق
الموسع ،ف��إنْ د ّلت
االوس��ط الكبير أو
ّ
ّ
ت��دل على مضمون
على ش��يء فإنها
المشروع الجيوبولتيكي واستهدافاته.
ه��ي ت��س��م��ي��ات ج��غ��راف��ي��ة متعالية
تؤكد على مركزية الغرب وتبعيتنا.
وب��ال��ت��ال��ي ت��رس��م ح��دودن��ا اس��ت��ن��ادا ً

 ...ومنفذية �ألمانيا تقيم احتفا ً
ال

قنديل :ال�صهيونية وزبانيتها من العربان
ي�ستخدمون قوى الإرهاب في هذه الحرب
أحيت منفذية ألمانيا في الحزب السوري القومي
االجتماعي ذك��رى استشهاد باعث النهضة الزعيم
أنطون سعاده ،باحتفال حضره المنفذ العام د .بسام
قنديل ،وأعضاء هيئة المنفذية وجمع من القوميين
وأبناء الجالية.
بعد النشيد الحزبي وتالوة بيان الثامن من تموز،
ألقى قنديل كلمة تحدّث فيها عن المناسبة ،واعتبر أن
سعاده اغتيل ألنه امتلك المعرفة والحق ،وقد اغتاله
الحلف الصهيوني العربي الغربي ،وهؤالء ال يزالون
اليوم يغتالون ك � ّل م��ق��اوم ،ويحاولون اغتيال ك ّل

مقاومة تهدّد وجود «إسرائيل».
وأضاف« :إن الصهيونية وزبانيتها من العربان،
توافقوا على ضرب سورية وإضعافها ،وتفتيت وحدة
نسيجها االجتماعي ،وهم يستخدمون قوى اإلرهاب
في هذه الحرب».
وأش��ار قنديل إل��ى أن الغالبية من أبناء شعبنا
يتمتعون بالوعي واالنتماء ،وبك ّل قواهم يدافعون
ع��ن س��وري��ة ،وق��د استطاعوا م��ع الجيش العربي
السوري أن يقلبوا الموازين .وأ ّك��د أن ب��وادر النصر
تظهر واضحة.

تكريم الزميل الراحل محمود حجول
و�شخ�صيات دينية وتربوية و�إعالمية
ك ّرمت هيئة أبناء العرقوب ومزارع
شبعا ،خالل إفطارها السنوي الذي
أقامته في «مج ّمع الدانا السياحي» ـ
إبل السقي ،عددا ً من الوجوه الدينية
والتربوية والثقافية واإلعالمية،
بحضور شخصيات وممثلين عن
الن ّواب :أسعد حردان ،وعلي فياض
وقاسم هاشم ،وأنور الخليل ،مفتي
ص��ي��دا وأق��ض��ي��ت��ه��ا ال��ش��ي��خ أحمد
نصار ،متروبوليت الروم الملكيين
الكاثوليك المطران جاورجيوس
حداد ،متروبوليت الروم األرثوذكس
المطران الياس كفوري ممثالً باألب
يوحنا عازار ،أمين الهيئة القيادية
في «المرابطون» العميد مصطفى
حمدان ،رئيس لجنة صندوق الزكاة
ف��ي منطقة مرجعيون ـ حاصبيا
الشيخ مجدي ع��واد ،إم��ام مسجد
مرجعيون الشيخ محمد أحمد عبد
الصادق ،األب جوزف سليمان كاهن
رع��ي��ة دي��ر ميماس وب���رج الملوك
وراشيا ،وممثلين عن االحزاب.
وش�دّد محمد حمدان على أهمية
مواجهة أط��م��اع ال��ع��دو وشراسته
وع��دوان��ي��ت��ه ،و ك��ل أن���واع التفرقة
والفتن .مجدّدا ً دعوته إلى تشكيل
لجنة حكومية ـ شعبية تتمثل فيها
هيئة أبناء العرقوب لتتولى متابعة
ملف المزارع والتالل.
ولفت مسؤول الشؤون الدينية
ف���ي ال��م��ؤت��م��ر ال��ش��ع��ب��ي أس��ع��د

إلى خطوط أمنها القومي بالجيوش
ال��ج�� ّرارة واألس��اط��ي��ل المنتشرة في
البحار المحيطة ،والهيمنة السياسية
والسيطرة االق��ت��ص��ادي��ة على ب� ّرن��ا.
وعليه ،واستنادا ً إلى حقائق التاريخ
والجغرافيا والفكر العلمي الحديث
سنستعيد تعبير «سورية الطبيعية»
ك��إس��م ل��ه��ذه المنطقة ،باعتبار هذا
االسم األكثر التصاقا ً بحضارة المنطقة
وثقافتها.
ال شك ،أنّ االستعمار بأشكاله كافة،
قد ر ّكز في المرحلة األولى على تدمير
البنى الثقافية الحضارية/الروحية
باعتبارها جزءا ً من العوامل المتغيّرة
في تشكيل األمة ،ليتس ّنى له في مرحلة
الح��ق��ة ،النفاذ م��ن التشرذم النفسي
وال��ث��ق��اف��ي إل���ى تقسيم الجغرافية

ال��س��ح��م��ران��ي إل���ى أن م��ن أه���داف
ال��ع��دوان الصهيوني ع��ل��ى غ��زة،
إس��ق��اط ات��ف��اق ال��وح��دة الوطنية
الفلسطينية وضرب القضية نهائياً.
وقال المطران جاورجيوس حداد
ِباسم المك ّرمين« :إنّ قداسة البابا
الراحل يوحنا بولس الثاني قد أشار
ف��ي اإلرش���اد الرسولي إل��ى التاريخ
المشترك ال��ذي عاشه المسيحيون
والمسلمون على مدى قرون طويلة،

وطلب منهم أن يجدوا في الحوار الذي
يحترم مشاعر األشخاص والجماعات
المختلفة ،السبيل ال��ذي ال ب � ّد منه
للعيش معا ً ولبناء المجتمع».
وف��ي الختام ،سلّم رئيس الهيئة
وأع��ض��اء القيادة ال���دروع للمك ّرمين
وه���م :المفتي الشيخ أح��م��د نصار،
المطران جاورجيوس ح��داد ،حاتم
عالمي ،أسعد السحمراني ،وعائلة
الزميل الراحل محمود حجول.
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تقليد و�سام الواجب للمنا�ضل القومي فار�س الخوري في جرمانا

وكبر ما �أعط ْيت في �سبيل النه�ضة
حالق� :إقرار ب�سم ّو ِ

بشكل يتناسب مع أهدافه أوالً ،وثانيا ً
كي يؤ ّمن ه��ذا التقسيم بقاء اإلقليم
الجغرافي بعيدا ً عن إمكانية التفكير في
استعادة وحدته.
إنّ «سايكس ـ بيكو» ،وهي اتفاقية
توزيع نفوذ بين قوتين استعماريتين،
أف��ق��دت س��وري��ة الطبيعية السيطرة
المباشرة على ش��رق البحر األبيض
المتوسط من خليج االسكندرون حتى
قناة السويس ،كما أفقدتها القدرة
على التحكم بالممرات المائية وحركة
التجارة والنقل ،وأبعدتها عن موقع
وحجمت بنفس
قبرص االستراتيجي.
ّ
الوقت قدرتها الطبيعية على المشاركة
بمياه الخليج والبحر األحمر.
باختصار ،وضعت هذه االتفاقية
حدا ً لمعادلة قوة/سيادة التي تتمتع
بها ع���ادة األم���م ف��ي ال��ع��ال��م ،وه��و ما
أفقدها مركزها ودورها الجيو سياسي
والجيوستراتيجي بعدما أفقدها دورها
الجيوثقافي الحضاري ف��ي العالم.
ولم تستطع منذ ذاك التاريخ أن تك ّون
وضعا ً يليق بها في مرحلة تنازع األمم
مهب مشاريع
البقاء ،بل جعلها في
ّ
اآلخرين.
لقد وض��ع س��ع��اده م��ب��ادئ ثمانية
أساسية ،وجهد أال يترك مجاال ً للشك
في صوابيتها التاريخية والجغرافية
والعلمية .غير أنّ سعاده نفسه اعتبر،
وألجل استتباب كمال المبادئ ،وجوب
وضع استراتيجية شاملة ،حدّد أهدافها
بالمبادئ اإلصالحية وغاية الحزب،
شارحا ً األسباب الكفيلة بتحقيق هذه
المبادئ كشرط أساس إلقامة الدولة
القومية التي ه��ي ب��ال��ض��رورة دول��ة
حديثة مدنية ديمقراطية .وللتأكيد
على ه��ذا الهدف اعتبر ال��ح��زب ،وهو
أداة تحقيق البعث القومي والنهضة
القومية االجتماعية ،اعتبره دول��ة
�غ��رة .مرسيا ً
األم���ة ال��س��وري��ة ال��م��ص� ّ
أساسه الدستوري وقوانينه الناظمة.
إذ قال« :إنّ وضعي الدستور هو أه ّم
أعمالي بعد وضعي العقيدة» ،شامالً
بالدستور ك � ّل المؤسسات الرئيسة
والفرعية كنماذج لممارسة السلطات
التشريعية والتنفيذية والقضائية،
فاصالً بين السلطات في إطار تكاملي،
معتبرا ً انّ النظام التسلسلي المركزي
وقف على المؤسس صاحب الدعوة،
النتظام العمل في مرحلة التأسيس.
نستنتج مما تقدم أنّ سعاده أرسى
االستراتيجية الشاملة لقيام النهضة.
ولع ّل بيان الثورة األول��ى هو منهاج
فعلي ُي��ق��اس عليه ف��ي كيفية وضع
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة المرحلية م��ن دون
التعارض مع االستراتيجية الشاملة.

أقيم في مكتب مديرية جرمانا التابعة لمنفذية ريف
دمشق حفل تكريم للمناضل القومي فارس الخوري (عضو
هيئة منفذية حوران) بمناسبة صدور مرسوم عن رئيس
الحزب النائب أسعد حردان يقضي بمنحه «وسام الواجب»،
وذلك بحضور وكيل عميد الداخلية إسبر حالق ،وكيل عميد
اإلذاع���ة واإلع�ل�ام سمير حاماتي ،ناظر اإلذاع���ة واإلع�لام
في منفذية حوران شوكت البشارة ،مدير مديرية جرمانا
وائل طنوس وأعضاء هيئة المديرية وجمع من القوميين
والمواطنين.
وألقى البشارة كلمة ِباسم المنفذية استهلّها بقول الزعيم:
«أهنئكم بثباتكم وإيمانكم القومي االجتماعي ال��ذي ال
يتزعزع ،إذ أظهرتم انّ في الدول والمناطق السورية جميعها
نهضة قومية اجتماعية واحدة ،تحترم الكيانات السياسية
التي أنشئت وأصبحت أمرا ً واقعاً ،ولكنها تعمل بروح واحدة
واتجاه واحد ،لحصول الحقيقة الواحدة والغاية الواحدة
والعز الواحد والخير الواحد والمجد الواحد».
هكذا خاطبنا أنطون سعاده ،وهكذا يجب إن نكون ونبقى،
ونحن اليوم في ذك��رى اغتيال الفادي والمعلم والهادي
مؤسس الحزب السوري القومي االجتماعي ،نجدّد العهد
كأبناء حياة مؤمنين بالنهضة مقتدين بالبيارق الخالدة
التي أنارت لنا طرق الحق والخير والجمال ،واضعين دوما ً
نصب أعيننا« :انّ الحياة كلها وقفة ع ّز فقط».
وأضاف« :من األلم والحزن ينبثق الفرح كانبثاق النور
من رحم الظلمات ،هكذا نحن أبناء سعاده ،لهذا نجتمع اليوم
بالفرح القومي ،لكي نتشارك الفرحة مع أسرة رفيق لنا في
مسيرة النضال الطويلة والشاقة.
لك ّل من اسمه نصيب ،نعم ،وهو الذي تجلى مع فارس
ال��خ��وري ،الفارس السوري القومي االجتماعي منذ عام
 1975وحتى اليوم وإلى الغد ...تنقل فارس بين مهام
نضالية مختلفة ،من ناموس مديرية ح��وران إل��ى مدير
مديرية ح��وران المستقلة إلى ناظر مالية منفذية حوران
حالياً ،واضعا ً نصب عينيه أركان الزوبعة المتمثلة بالحق
والواجب والنظام والقوة ،ثابتا ً في انتمائه ،وفيا ً للعقيدة
والمبادئ ،با ّرا ً بالقسم ،ومربّيا ً ألسرة قومية اجتماعية».
وق��ال البشارة« :أربعة عقود هي رحلة انتماء فارس
الخوري ،وهو انتماء مستمر في البذل والعطاء على رغم
ثقل السنين ،وكان لي شرف رفقته إذ لمست عظمة النهضة
ومعنى األسرة القومية ،من خالل القيَم التي يتخذها الرفيق

فارس نبراسا ً في تعاطيه مع الجميع ابتداء من أسرته إلى
ك ّل المحيطين به ،ترسه الصدق وسيفه تعاليم النهضة».
وألقت ديما ف��ارس الخوري كلمة ِباسم عائلة المك ّرم
تحدثت فيها عن الرفيق األب والصديق فارس الخوري.
مضي عقود عدّة على
وقالت« :يجمعنا تموز اليوم بعد
ّ
ي��وم ال��ف��داء ،ليذكرنا أنّ فينا ق��وة لو فعلت لغيّرت وجه
التاريخ ،لقد فعلت هذه القوة فعلها برفيق منحني شرف
أن أكون ابنته ،عندما منحني دفء الحياة وجمالها ،فارس
الخوري ،عرفتك رفيقا ً وصديقا ً وأباً ...وأنت لست شيئاً...
في أجمل الخصال وعلمتني
إنما األشياء كلها ...لقد زرعت ّ
كما علمك سعاده أنّ الحياة كلها وقفة عز فقط ،أنشأت هذه
العائلة المتواضعة على حب سوريانا ،وكنت أنت فيها وما
زلت الملجأ والسند واألمان ،سعيت دائما ً إلى تحقيق قيم
الخير والحق والجمال ،لم تثنك ك ّل الظروف عن أداء واجبك
القومي في ك ّل مجاالت الحياة».
وتابعت« :إنّ تقليدك هذا الوسام اليوم نابع من عظمة
حزبنا الذي يفخر بأبنائه ،والذي يسير دائما ً إلى األمام،
فلنسمو بهذه األمة التي نبنيها بسواعدنا ونروي ترابها
بدماء شهدائنا ،ألننا نستع ّد للثبات في تنازع البقاء
والتف ّوق في الحياة وسيكون البقاء والتف ّوق نصيبنا ،فهنيئا ً
لك وهنيئا ً لنا ألننا عرفنا عظيما ً مثلك».
وألقى حالق كلمة أش��اد فيها بالمك ّرم ومناقبه وعمله
ال��دؤوب في سبيل القضية القومية ،فاستحق عن جدارة
وسام الواجب.
وأضاف« :عرفتك منذ سنين طويلة رفيقا ً قدوة في البذل
والعطاء ،وما تأخرت يوما ً عن أداء واجب ،وكنت السبّاق
في تنفيذ المها ّم وتح ّمل المسؤوليات كمدير لمديرية أو
ناظر .واألس��اس عضو في الحزب الذي آمنت بأنّ عقيدته
هي خالص أمتنا العظيمة ،وكنت في التزامك تتمثل قيَمها
وتعاليمها ،فاستحقيت من قيادة حزبك التكريم والتنويه
بما بذلت وضح ْيت ،ومنحك وسام الواجب إقرار بسم ّو وكِبر
ما أعط ْيت في سبيل النهضة ،وإنه لمن دواعي سروري أن
أحمل شرف تمثيل قيادة الحزب في تقليدك وسام الواجب
ّ
تستحق».
الذي
وختاماً ،قلّد حالق المناضل المك ّرم وسام الواجب ،بعدما
�ص القرار الصادر عن رئيس الحزب النائب أسعد
تال ن� ّ
حردان.

�سقالوي يك ّرم بقعوني

انت�شار ع�سكري �صهيوني
بمحاذاة الأرا�ضي اللبنانية
ّ
العشي
رانيا
قام قبل ظهر أمس وفد عسكري «إسرائيلي» رفيع المستوى من قيادة
المنطقة الشمالية في جيش العدو ،بجولة على نقاط الحدود الفاصلة بين
فلسطين المحتلة ولبنان ،عند تخوم مستوطنة المطلة إلى الغرب في البساتين
القريبة من السياج الشائك ،حيث ُسجِّ ل انتشار ألكثر من  20ضابطاً ،بحماية
ستّ عربات مدرعة ،مقابل نقطة عبّارة كفركال ،على طريق عديسة ـ كفركال،
وذلك غداة عملية إطالق الكاتيوشا مجهولة المصدر ،من األراضي اللبنانية
نحو الجليل األعلى ليل أ ّول من أمس .وكان الضباط الصهاينة مزودين بخرائط
تحسس ومناظير حرارية ،ربما لس ّد الثغر األمنية على الحدود
عسكرية وأجهزة
ّ
الفاصلة مع لبنان ،تحسبا ً لعمليات تسلل عبر الحدود ،بعد توقف القصف
«االسرائيلي» على أط��راف قرى الجنوب ،وفي ظل تحليق الطيران الحربي
المعادي في أجواء المنطقة الحدودية ،الذي ألقى بالونات حرارية أثناء تحليقه
فوق مدين َت ْي صور وبنت جبيل ،ومناطق بيت ليف وياطر وجبشيت.
في حين شهد الجانب المحتل الممتد بين مستعمر َت ْي المطلة ومسكافعام
مرورا ً بالغجر المحتلة ،ووصوال ً حتى تالل كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة،
حاال ً من الهدوء الحذِر والتر ّقب ،خرقته دوريات لالحتالل في الخطوط الخلفية
والطرق الداخلية في مستعمر َت ْي المطلة ومسكافعام ،وفي البساتين الواقعة
بين هاتين المستعمرتين .ولوحظ أنّ العد ّو استحدث موقعا ً عسكريا ً عند
الطرف الشرقي من مستعمرة مسكافعام ،تمركزت فيها سيارات جيب عسكرية
وربما دبابات من نوع ميركافا ،مقابل بلدة العديسة ،في وقت خلت الطرقات
الحدودية الترابية المحاذية للسياج التقني من دوريات العدو المؤللة التي
كانت تجوب الخط الحدودي على م��دار الساعة .واكتفى عناصر المواقع
المتقدّمة على الحدود بمراقبة الحركة في الجانب اللبناني من خالل كاميرات
المراقبة المتحركة والمناظير والمكبّرات.
وإزاء تط ّور الوضع االمني جنوباً ،استنفر الجيش اللبناني على الحدود
تحسبا ً أليّ طارئ ،وسيّر بالتنسيق مع قوات «اليونيفيل» ،دوري��ات مؤللة
وراجلة على امتداد محاور القطاعين الشرقي والغربي من المنطقة الحدودية.
وميدانياً ،استقدم الجيش «االسرائيلي» جرافة ضخمة إلى إحدى التالل
المحاذية للسياج التقني ،والمشرفة على مجرى نهر الوزاني .وباشر بإقامة
سواتر ترابية واستحكامات عسكرية في تلك المنطقة ،فيما راقبتهم قوى تابعة
لمراقبي األمم المتحدة في الجهة المقالبة.

صور ــ محمد أبو سالم
أقام مدير عام «الريجي» المهندس ناصيف سقالوي،
مأدبة إفطار تكريمية لراعي أبرشية للروم الكاثوليك
في صور المطران جورج بقعوني ،وذلك في «استراحة
ص��ور السياحية» ،بحضور المطران شكر الله نبيل
الحاج ،مفتي صور ومنطقتها الشيخ م��درار الحبال،
ممثل مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله،
الشيخ حسين اسماعيل ،قائمقام صور محمد جفال،
قائد جنوب الليطاني في الجيش اللبناني العميد شربل
بو خليل ،رئيس جهاز فرع المخابرات في صور العميد
مدحت حميد ،مسؤول األمن العام في صور النقيب محمد
عنيسي ،القنصل اإليطالي الفخري أحمد سقالوي ،رئيس
المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس ،المسؤول
التنظيمي ف��ي ح��رك��ة أم��ل ـ إقليم جبل ع��ام��ل محمد
غزال ،رئيس اتحاد بلديات قضاء صور عبد المحسن
الحسيني ،رئيس بلدية صور حسن دبوق ونائبه صالح
صبراوي وأعضاء المجلس البلدي ،القيادي في حركة
فتح اللواء أبو أحمد زيداني ،مسؤول الضمان االجتماعي
في صور صالح أمون ،وفد من نادي التضامن وحشد من
الفاعليات السياسية والدينية واالجتماعية واالختيارية
والبلدية ومدعوين.
رحب فيها بالمطران
تخلل التكريم كلمة لسقالوي ّ
بقعوني «المضيء بحضوره وفكره الرحب ،المنفتح
عندما زرع مفاهيم العمل الصالح وش ّد أواصر التضامن
واإلخاء في نفوس كل من عرفهم وعقولهم ،ومن خالل
إرشاداته المنطلقة من إيمان راسخ ومتين اختصر على
مدى سنوات كل معاني العيش المشترك ومضامينه من
منطلق وطني سليم ،وشعور باألخ ّوة الحقيقية التي
تح ّققت على صعيد الواقع في مدينة صور العريقة وفي
الجنوب».

وأضاف« :سيبقى حضوركم النبيل بيننا منارة هداية
يصب في المصلحة العامة ،وكان لكم
لك ّل عمل إيجابي
ّ
وما يزال في قلوب أهل المدينة ووجدانهم كل التقدير
واالح��ت��رام ،فأنتم تحملون مهنة إنسانية مقدسة في
جوهرها صالبة األساس وقوته ،وهي أن لبنان أعمق من
وطن ،إنه رسالة عابرة لالصطفافات بأشكالها كافة»،
مؤكدا ً أن ما يحدث اآلن ِباسم الدين ما هو إال دخيل على
هويتنا وقيمنا وال يشبه ديننا وال نهجنا.
وختم« :إننا على يقين بأنكم خير ممثل وخير دليل
حيث تتوجهون ،فأنتم تغادرون أرضا ً حبيبة إلى أرض
حبيبة وقعت تحت سلطة غاصبة ،وسيكون لبصماتكم
األثر على أهلنا الذين يعانون من االحتالل كاألثر الذي
تركتموه فينا وفي قلوبنا».
ثم تحدّث المطران جورج بقعوني شاكرا ً الحاضرين
على محبتهم ،مث ّمنا ً العالقة التي تجمعه مع جميع أبناء
مدينة صور والقائمة على المحبة واالحترام ،ذاكرا ً أنه
خالل السنوات الطويلة الماضيةُ ،حفرت في قلبه محبة
ال تنسى.
ولفت إلى أن الحياة قائمة على أسس معيّنة أولها
االحترام للدين والتنوع والخصوصية ومحبة أخوية
وقبول اآلخ��ر من أج��ل العيش بسالم ،وه��ذا ما وجده
في مدينة صور التي تحتضن الجميع من دون تمييز.
وتابع معتبرا ً أن الحياة مجموعة عالقات ووجود ،نلتقي
بأناس إما أن يم ّروا مرور الكرام أو أن يطبعوا حياتنا،
ونحن احترام الناس والعدالة االجتماعية والحرية
مطبقة ومعاشة لدينا ،وهذه شهادة عظيمة سنحملها الى
أرض ليس لديها هذا االختبار ،لنقول أن القيم االسالمية
والمسيحية تؤدي إلى الحياة بعيدا ً عن التعصب.
وفي الختامُ ،قدّمت دروع تقديرية للمطران بقعوني
من اتحاد بلديات قضاء ص��ور ،بلدية ص��ور ون��ادي
التضامن.

