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ا�ستبعد في حديث لـ«البناء» و«توب نيوز» جدية وا�شنطن في مكافحة الإرهاب

«القومي» و�أهالي ل ّبا َيا والبقاع الغربي �أحيوا ذكرى �أ�سبوع المنا�ضل يو�سف ف�ضة

وا�صل :العراق لن يعادي �سورية و�إيران
ولن يكون حزمة في الم�شروع الأميركي

الدب�س :م�شكلة لبنان في �ضياع البو�صلة لدى بع�ض م�س�ؤوليه
وفي نظامه الطائفي الذي يهادن �أعداء جي�شه و�شعبه ومقاومته

حاوره سعد الله خليل

أحيت منفذية البقاع الغربي في
الحزب السوري القومي االجتماعي
وأهالي البقاع الغربي احتفاال ً تأبينيا ً
حاشدا ً لمناسبة مرور أسبوع على
وفاة المناضل القومي يوسف سعيد
فضة في بلدته لبايا.
حضر التأبين إل��ى جانب عائلة
ال���راح���ل ،عميد ال��ع��م��ل وال��ش��ؤون
االجتماعية ن��زي��ه روح��ان��ا ،عضو
المجلس األعلى الدكتور ربيع الدبس،
ناموس المندوبية السياسية في
البقاع نور غازي ،المنفذون العامون
في البقاع الغربي وراشيا وحاصبيا
ومرجعيون :الدكتور نضال منعم،
زي��اد ج��م��ال ،لبيب سليقا ،وسامر
نقفور ،وعدد من المسؤولين وأعضاء
هيئة منفذية البقاع الغربي ،مدير
مديرية لبّايَا محمد فضة ،القاضي
الشيخ علي الخطيب ،محمد الخشن
على رأس وف��د من حركة أم��ل ،وفد
قيادي من حزب الله ،رؤساء بلديات
ومخاتير وفاعليات من البقاع الغربي
وراش��ي��ا وح��اص��ب��ي��ا وم��رج��ع��ي��ون،
وحشد م��ن القوميين والمواطنين
وأبناء المنطقة.
افتتح االح��ت��ف��ال التأبيني بآي
من الذكر الحكيم ،وتعريف من براء
فضة ،وكلمة للشيخ صفا عقل ،ثم
ألقى القاضي الشيخ علي الخطيب
كلمة البلدة ،تحدّث فيها عن مزايا
الراحل ومآثره الوطنية والقومية،
كونه يحمل إرث الشهادة ،بشهادة
ابنه الشهيد حسن الذي اغتيل على
أيدي عمالء «إسرائيل».
ورأى الخطيب أنّ المشهد في لبنان
مو ّزع بين مقاوم وطني شريف وبين
ع��دو وجاهل ال يقيم للوطن وزن��اً،
وهناك جماعة تستأثر ،والمستأثر
هو الضعيف واألداة وفاقد القيم،
وهؤالء لم يكونوا يوما ً مؤهّ لين لبناء
أوطان ،ألنّ األوطان تختار من أبنائها
المقاومين للعدو الصهيوني وأدواته
في الداخل واإلرهابيّين.

رأى عميد كلية الحقوق في جامعة
دمشق الدكتور محمد واص��ل «أنّ
ما يقوم به كل من واشنطن وحلفها
أالعيب صهيونية تهدف إلى إسقاط
دول في المنطقة وهويتها ال محاربة
تنظيمات بعينها في العالم» ،مؤكدا ً
«أنّ داعش وك ّل هذه الحركات صناعة
أميركية صهيونية عربية تركية
لضرب صمود الجيش السوري».
وشبّه واصل ما يجري في العراق
اليوم بما جرى في سورية سابقاً،
معتبرا ً «أنّ المشهد يتكرر بشعار
تحقيق السالم واألمن في العراق”،
م��وض��ح�ا ً “أنّ ال��غ��رب يسعى إلى
تحويل ال��ع��راق إل��ى دول��ة معادية
إلي���ران ف��ي شكل رئيسي ولضرب
سورية” ،م��ؤك��دا ً “أنّ ال��ع��راق ال
يستطيع أن يكون كذلك وال يمكن أن
يتحمل معاداة إيران وسورية”.
وش ّكك واص��ل في جدية الغرب
“في م��ك��اف��ح��ة اإلره�����اب واص��ف��ا ً
المؤتمرات واالجتماعات بالمسرحية
الهزلية” ،متسائالً“ :هل من المنطق
أن تستبعد دول معروفة بمواجهتها
اإلره���اب كسورية وإي���ران والصين
وروسيا من مؤتمرات تعنى بمكافحة
اإلرهاب؟” .وت��ط��رق إل���ى ال���دور
الروسي في المنطقة ،الفتا ً إلى أنها
“تحاول أن تعيد الكرة إلى مكانها
الطبيعي المتمثل باحترام القانون
الدولي وعلى رغ��م الخروقات ممن
صنع القانون وأكله” ،مشيرا ً إلى
“أنّ الدول الكبرى ال تؤمن بالقانون
فيما الدول المحبة للسالم متمسكة
به ،وإنّ حروب اإلرادات في العالم
قد تمنع الواليات المتحدة من تجاوز
القانون الدولي”.
وإذ وصف كالم وزي��ر الخارجية
األميركي ج��ون كيري ح��ول عرض
ب��ع��ض ال����دول إرس����ال ق���وات برية
لمواجهة “داعش” بالكالم التهويلي
بهدف كسر معنويات ال��دول التي
ترغب بمحاربتها من بوابة “داعش”
التي صنعوها ،أك��د واص��ل “أن ال
أح��د ل��ه مصلحة ف��ي ال��ح��رب ،وما
يدور في الغرف المغلقة ربما يسير
وف��ق تسويات تخرج الجميع بماء
الوجه”.
وفي الشأن السوري ،أكد واصل
“أنّ وراء ك ّل مبعوث دولي سيناريو
ومخططا ً ي��وص��ل الملف ال��س��وري
إلى مكان معين وينسحب كما فعل
اإلبراهيمي”.
وفي ح��وار مشترك بين صحيفة
“البناء” وقناة “توب نيوز” ،اعتبر
واص���ل “أنّ ت��ص��ري��ح��ات الرئيس
األميركي وأتباعه وقرعه طبول الحرب
ليس بالحدث اآلني إنما عمره ثالث
سنوات ونصف سنة» ،قائالً« :إنهم
لم يتركوا وسيلة للخداع والتحريض
واالستفزاز ض ّد سورية إال ومارسوها
إلسقاط حلف المقاومة والممانعة».
وأض��اف« :الكل يعلم أنّ ما تقوم به
واشنطن وحلفاؤها أالعيب صهيونية
ت��ه��دف إلس��ق��اط دول ف��ي المنطقة
وهويتها ،ال محاربة تنظيمات بعينها
في العالم ،ألنهم باختصار صانعو
اإلره��اب ،وهم من يفبركون الملفات
وي��م��ول��ون وي��ح��رض��ون ويضعون
خطط التحرك» ،الفتا ً إلى ما «قامت
به المعارضة منذ البداية وهي تظهر
أسلحتها وتبرز أنيابها وتعتدي على
المؤسسات وتقتل رجال األمن ،وتص ّر
على تسمية نفسها معارضة ح ّرة».
وتابع واصل« :مع فشل أبواقهم
لجأوا إلى أساليب ومسميات أخرى
ح��ت��ى ظ��ه��ر ال��ج��ي��ش ال��ح��ر وجبهة
النصرة كفرع من فروع تنظيم القاعدة
بعد إدراجها على الئحة اإلرهاب ،وما
تبعه من إنتاج الجبهة اإلسالمية التي
وصفها الغرب بالجبهة المعتدلة
إلسقاط ال��دول��ة السورية ،فداعش
وك ّل هذه الحركات صناعة أميركية
 صهيونية  -عربية  -تركية لضربصمود الجيش السوري».

َمنْ م ّول و َمنْ سلّح؟

وتساءل واصل عن منشأ وتمويل
وتسليح “النصرة” و”القاعدة”
والدور األميركي في كل ذلك والجوقة
التي تتظاهر بالسعي إلى مكافحة
اإلرهاب والتي باتت أالعيبها مكشوفة،
معتبرا ً “أنّ صناعة داع��ش مسعى
لضرب المجتمع العراقي والسوري
وتهديم بنيته وتخريب الدولتين
السورية والعراقية ،وبالذات الدولة
السورية ،لذلك فتحت لهم مخازن
األسلحة العراقية لدفعهم وال��زج
بهم في سورية لممارسة كل أعمال
اإلرهاب والقتل والتدمير والتخريب
في سورية والعراق”.
وع��ن مؤتمر ب��اري��س ومحاولة
واشنطن إظ��ه��ار المؤتمر على أنه
خاص بالعراق على رغم أنّ أوباما
ي��ت��ح��دث ع���ن ت��دخ��ل ف���ي س��وري��ة
والعراق وأنّ القرار الدولي 2107
خاص بسورية والعراق ،قال“ :لقد
وص��ل��ت واش��ن��ط��ن وح��ل��ف��اؤه��ا إل��ى
نتيجة ب��أنّ الشعب العراقي شعب
مقاوم ولن يخضع لمطالبهم ،ولن
يكون حزمة في المشروع األميركي”،
موضحا ً أنّ “المطلوب من العراق
م��ع��اداة إي����ران وص��ن��اع��ة حكومة
عراقية معادية لطهران على اعتبار
أنّ إيران هي الهدف المقبل للمشروع
األميركي في المنطقة” .وأض��اف:
“منذ الغزو األميركي للعراق حاول
بريمر صناعة حكومة معادية إليران،
ولم يتحقق ذلك ففتح جبهة العراق

كما فتح جبهة سورية بعد انتصار
المقاومة في لبنان عام .”2006

تحقيق السالم واألمن
بوابة لشن الحروب

وأك��د واص��ل «أنّ تحقيق السالم
واألمن في القانون الدولي يح ّل عبر
الوساطة وفض النزاعات وتقريب
وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ،وم��س��اع��دة ال��دول
للتخلص م��ن األورام السرطانية
اإلره��اب��ي��ة ف��ي��ه��ا» ،الف��ت��ا ً إل���ى أنّ
«ال��ش��ع��ارات ال��ت��ي تطلقها أميركا
وعمالؤها تهدف إل��ى عكسها ،فكما
انتهت مجموعة أصدقاء سورية من
أكثر من مئة دولة إلى بضع دويالت
ل��م تحقق للشعب ال��س��وري سوى
تعميق الجراح والفتن والتخريب
والتدمير وتهجير الشعب السوري
من أرضه وتدمير مؤسسات الدولة،
يتكرر المشهد اليوم بشعار تحقيق
السالم واألم��ن في ال��ع��راق ،وال��ذي

الوقوف مع القوى الراغبة حقيقة
بمحاربة اإلره��اب والتي لن تسمح
بأي عملية عسكرية على سورية».
وحول قيمة القانون الدولي الذي
تتمسك به روسيا في ظ� ّل تجاهل
الغرب له وع��دم اعترافه ب��ه ،قال
واصل« :إنّ روسيا تحاول أن تعيد
الكرة إلى مكانها الطبيعي المتمثل
باحترام القانون الدولي وعلى رغم
الخروقات ممن صنع القانون وأكله،
فالدول الكبرى بتاريخها الحافل ال
تؤمن بالقانون فيما الدول المحبة
ل��ل��س�لام متمسكة ب��ه وت��ؤم��ن به
وتسعى إلى إعادة اآلخرين إليه ،ألنه
إن خرج الجميع عن القانون فليس
هناك من حل سوى الحرب والحرب
أوزاره��ا كبيرة وال تتحمل تبعاتها
أية دولة ،فالحرب دماء ودموع ومن
الصعب جدا ً أن يتحملها العالم».
وحول قدرة القانون الدولي على
وقف العدوان على سورية والعراق
إن ق��ررت واشنطن تكرار ما فعلته

محاربة �أميركا لـ«داع�ش»
في المنطقة ال تتجاوز
محاربة وح�ش من �صناعتها
يسعى إلى تحويل العراق إلى دولة
معادية إليران في شكل رئيسي لكي
يساعد على ضرب سورية” ،الفتا ً إلى
“أنّ العراق ال يستطيع أن يكون كذلك
وال أن يتحمل معاداة إيران وسورية،
ألنه يدرك أنّ سورية وإي��ران تقفان
إل��ى جانب الشعب ال��ع��راق��ي ،وقد
ج ّرب حربا ً مع إيران استمرت ثماني
سنوات بتحريض خليجي  -غربي
ودف���ع ال��ث��م��ن م��ن ال��ب��ش��ر والحجر
والبنية التحتية”.

خروج عن القانون الدولي
واعتبر واص��ل «أنّ م��ا يقوم به
الغرب يندرج ضمن العناوين التي
تخرج عن القانون الدولي ،والذي
ي��ه��دف إل��ى إق��ام��ة ال��ح� ّ
�ق وال��ع��دل
وإرس���اء ال��ت��ع��اون بين الشعوب،
فيما الغرب يسعى إلى عكس ذلك،
وما قدمه أصدقاء سورية للشعب
ال��س��وري سيقدمه الغرب للشعب
العراقي ،فالشعب السوري اليوم
ي��دف��ع ث��م��ن ص���داق���ة ل���م ت���أ ِت���ه إال
بالشياطين وانعكست عليه عدم
استقرار وتخريب وه��ج��رة أبنائه
في مسعى لتدمير مكامن القوة في
ال��دول��ة ال��س��وري��ة ،وبالتالي ف��إنّ
ت��اري��خ ال��غ��رب ل��م ينقل للشعوب
األخرى إال التخريب والتدمير ،فهو
ال يقدم الحلول لمشاكلهم وال يقيم
ل��ل��ق��ان��ون ال��دول��ي أي اح��ت��رام وال
يتمسك بلغة الحق والعدل».
وشكك واصل في جدية الغرب في
مكافحة اإلرهاب واصفا ً المؤتمرات
واالجتماعات بالمسرحية الهزلية،
وأنها طريقة من طرق الخداع التي
صنعوها ،متسائالً« :هل من المنطق
أن تستبعد دول معروفة بمواجهتها

في ليبيا والعراق ،قال واصل« :ما
يمنع العدوان هو عدم قدرة الدول
على المواجهة والدفاع عن نفسها،
وه��ذا ما دفع أوباما إلى القول إنه
لن يقوم بعدوان بري إنما بضربات
جوية من بعد ويستخدم من د ّربهم
من مرتزقة ،ولكن عندما تقع الواقعة
ال أحد يتجنب الحرب وال أحد يضمن
أن يبقى قوياً».
ول��م ي��ؤي��د واص���ل ال���رأي القائل
إنّ الضعيف فقط ه��و م��ن يتمسك
بالقانون الدولي ،موضحا ً أنّ «الدول
الكبرى أنتجت القانون الدولي ألنها
ل��م تستطع ت��ج��اوزه بعد انتهاء
ال��ح��رب العالمية األول����ى ،وألنها
أدركت أنها ال تستطيع أن تكون في
منأى عن الحرب واليوم في عصر
التكنولوجيا تبدو الحاجة أكبر إلى
القانون الدولي ألنّ الحروب كارثية
وباتت أسبابها اقتصادية ،وهناك
دول تعاني من تصدع اقتصاداتها
ك��أم��ي��رك��ا وأوروب�������ا أم����ام ن��ش��أة
االقتصادات الجديدة ،وهذا ما يثبت
أنّ ال��دول الكبرى ف��ي حاجة أكثر
إلى القانون الدولي ،أما بالنسبة
إلى النبرة األميركية العالية فإنها
ال ت��ره��ب ال���دول المعادية لها وال
ترضخها إلمالءاتها».

الحرب
بين القوة والضعف

ولفت واصل إلى «أنّ العالم في
ح��ال��ة رع��ب ألنّ م��ن يعتقد نفسة
قويا ً ليس كذلك ،وهو ما يدفع الدول
المتعقلة إلى التمسك بالقانون أكثر
من أي وق��ت مضى ،فالتخلي عنه
يعني الفوضى وال��ح��روب» ،الفتا ً
إلى «أنّ حروب اإلرادات في العالم
ق��د تمنع ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة من

حروب الإرادات في العالم
قد تمنع الواليات المتحدة
من تجاوز القانون الدولي
اإلره��اب كسورية وإي��ران والصين
وروسيا من مؤتمرات تعنى بمكافحة
اإلره��اب»؟ ورأى أنّ استبعاد دول
أساسية يثبت أنّ ال��غ��رب يتاجر
ب��دم��اء الشعوب وال تعنيه قضية
األمن والسالم.

الدور الروسي

وث ّمن الدكتور محمد واصل الدور
ال��روس��ي ف��ي م��ن��ع ال���ع���دوان على
سورية والعراق ،ووصفه بالحاسم
ف��ي ال��وق��وف إل��ى ج��ان��ب س��وري��ة،
ّ
بالحق
إضافة إلى دول أخرى تؤمن
وال��ع��دل وال��س�لام ،وه��ي أي��ض�ا ً من
حلفاء دمشق في المنطقة».
وأش��ار إل��ى أنّ «محاربة داعش
ف��ي المنطقة ه��ي م��ح��ارب��ة وحش
صنعته وأطلقته أميركا ،لذلك كان
موقف الخارجية السورية حازما ً في

تجاوز القانون الدولي ،وهو ما بدا
واضحا ً في القرم وأوكرانيا ،ومن
يحاول كسر القانون الدولي يحاول
كسر نفسه» .ورأى «أنّ التزامن بين
أح��داث الشرق األوس��ط وأوكرانيا
جس نبض وطرق
والقرم محاولة
ّ
خداع أميركية معروفة ،عبر وضع
سيناريوات منها ما هو للتجربة
ومنها ما يهدف إلى استعراض القوة
بإرهاب اآلخرين ،لكنّ الوضع تغيّر
اليوم بعد أن امتلك الخصم سالحا ً
وهو ال يهاب الموت ويعشقه عشقه
للحياة».

من أوكرانيا إلى العراق

وح����ول ت��أث��ي��ر ال��ت��ط��ورات في
أوكرانيا بعد بدء توريد «الناتو»
الدبابات األلمانية إل��ى أوكرانيا
على المشهد السوري والعراقي،
قال واصل« :إنّ الغرب يصعّ د في
كل مكان وسيزرعون الصواريخ
ق��رب روسيا في محاولة للتأثير
ع��ل��ى ال���م���ارد ال���روس���ي ال��رئ��ي��س
فالديمير بوتين ،وه��ذا لن ينجح
حيث فشلت المحاولة األول��ى في
القرم ،وفي حال استمرار الرئيس
األوكراني في سياساته ستصبح
أوكرانيا جزءا ً من االتحاد الروسي».
وأوضح «أنّ القرار  2107ال يختلف
في الجوهر عن ق���رارات  1373و
 1566و  1624المتعلقة بمكافحة
اإلره���اب» ،معتبرا ً تلك ال��ق��رارات
«دعاية وإره��اب �ا ً بح ّد ذات��ه هدفه
رفع العلم األبيض وشرذمة الجيش
السوري وانهيار الدولة السورية،
لكنّ النتيجة كانت عكس ما تمنوا
وه��ي ق���رارات إره��اب��ي��ة تخويفية
تهديدية ورسائل موجهة أبعد من
سورية إلى إيران وروسيا تحديداً،
بدليل إرس��ال قواهم الظالمية إلى
ال��ق��رم وأوك��ران��ي��ا وه��و م��ا يفرض
على الشعوب مقاومة هذا اإلرهاب
القادم».

كالم كيري تهويلي

وإذ وصف كالم وزير الخارجية
األم���ي���رك���ي ج����ون ك���ي���ري ح��ول
ع��رض بعض ال��دول إرس��ال قوات
برية لمواجهة «داع���ش» بالكالم
التهويلي بهدف كسر معنويات
الدول التي يرغبون بمحاربتها من
بوابة «داعش» التي صنعوها ،أكد
واصل «أنّ من الكذب ادعاء محاربة
داعش وكأنهم يحاربون أنفسهم»،
لكنه في المقابل لم يقلل من شأن
ت��ص��ري��ح��ات ك��ي��ري «وم��ح��اوالت��ه
المتكررة بشن الحرب على سورية
ب��أش��ك��ال ع���دة ،س���واء عبر تركيا
واألردن وب��ال��ذرائ��ع ال��م��ت��ع��ددة
كمقدمة للتدخل العسكري لكسر
س��وري��ة ،ك��م��ا ف��ع��ل��وا ف��ي ليبيا،
والنتيجة اليوم أنّ الشعب الليبي
يحارب نفسه».
وأكد واصل «أنّ التاريخ لن يكتب
أنّ حربا ً أنهت نزاعاً ،بل هي دائما ً
تسحق الشعوب وال��دول كالحرب
العالمية األولى والثانية» ،متسائالً:
«هل أنهت الحرب األميركية على
اإلره���اب طالبان في أفغانستان
وحركة الشباب في الصومال؟».
وح��ول الحديث عن أن إمكانية
تدخل عسكري غربي في سورية
بذريعة مكافحة اإلره��اب تعززت
عشية إخ��ف��اق مؤتمر جنيف ـ ،2
لفت واص��ل إلى «أنّ الغرب يدرك
ف��ش��ل جنيف ق��ب��ل ان��ط�لاق��ه وه��و
جزء من السيناريوات الموضوعة
واس��ت��ع��دادات��ه��م المستمرة لشن
ال��ع��دوان على سورية وه��و ما لم
يستطع تنفيذه».

ال غالب وال مغلوب

وح���ول ال��م��خ��ارج السياسية
ل��ل��ت��ه��دي��دات األم��ي��رك��ي��ة لسورية
والتي قد تخرج الجميع وفق مبدأ
ال غالب وال مغلوب ،ق��ال واص��ل:
«ال أحد له مصلحة في الحرب وما
يدور في الغرف المغلقة ربما يسير
وفق تسويات تخرج الجميع بماء
الوجه ،ومؤتمر جنيف كان فرصة
لحل موسع ،وحتى تاريخه ليست
هناك رؤي��ة واضحة إلطالقه ومن
يريدون الحرب قلة ،ولع ّل أبرزهم
الكيان الصهيوني ،أما باقي الدول
ف�لا مصلحة لها ف��ي ال��ح��رب ألنّ
مصالحها غير مهدّدة».
وح��ول ت��زام��ن مؤتمر ج��دة مع
جولة المبعوث الدولي إلى سورية
ستيفان دي ميستورا في المنطقة
ق���ال واص����ل« :وراء ك��ل مبعوث
دول��ي سيناريو ومخطط يوصل
الملف ال��س��وري إل��ى مكان معين
وينسحب كما فعل اإلبراهيمي
ال��ذي ج� ّل ما فعله هو عقد موتمر
جنيف  1و 2واليوم دي ميستورا
ل��ه مهمة م��ح �دّدة ،ولكننا نعتقد
أنّ الصهيونية لن تسمح بإحالل
السالم في المنطقة».

ُيبث هذا الحوار كامالً اليوم الساعة الخامسة عصرا ً
على شاشة «توب نيوز» تردد 12036

جانب من الحضور في لبايا
المنظم «إسرائيل» إلى ذلك التج ّمع
الذي تسبّب بإبادات جماعية ومجازر
وحشية يندى لها جبين اإلنسانية
خ��ج�لاً .كما ك��ان ناقصا ً أن تدّعي
مكافحة اإلرهاب دول وأجهزة تخترع
تتوسل المنظمات
العقل اإلرهابي ثم
ّ
الدولية لتضع بصماتها على قراراتٍ
تتزيّا بحقوق اإلنسان ،بينما صدور
مفبركيها ع��ام��رة بالقيح والنفاق
والتصحر المقونن في أنظمة بالية،
ّ
يستخرج مستعمروها النفط من
باطن األرض ،من دون أن يستطيعوا
استخراج الجاهليات المستوطنة في
بطون ديناصوراتها.
وأك���د ال��دب��س أنّ مشكلة لبنان

مشكلته ف��ي نهج حكومي منذ
اس��ت��ق�لال��ه ال��م��ب��دئ��ي ع���ام ،1943
�وس��ع ثقافة الفوضى ،ويع ّرض
ي� ّ
ترتق بعد
بنيته الرسمية التي لم
ِ
إل���ى م��س��ت��وى ال���دول���ة ،ل��خ� ّ
�ض��ات
كيانية ته ّز اقتصاده وأمنه وشعور
مواطنيه باالستقرار ،بل تدفعهم إلى
الهجرة المكانية التي سبقتها هجرة
نفسية واستالب ثقافي م ّزقا نسيج
المجتمع وجعال من وحدته هدفا ً
بعيد المنال ،ومن سيادته مخروقة
بطروحات طقم سياسي فقد معظمه
الثقة بنفسه قبل شعبه ،ووقع أسير
ال��ش��ع��ارات التي سئمها المواطن
وسخر من مردّديها.

كان ينق�ص التحالف المزعوم
ي�ضم
لمكافحة الإرهاب �أن
ّ
تجمعه كيان الإرهاب
�إلى
ّ
ّ
المنظم «�إ�سرائيل»

كلمة مركز الحزب

وأل��ق��ى ع��ض��و المجلس األع��ل��ى
ال��دك��ت��ور ربيع ال��دب��س كلمة مركز
الحزب قال فيها :لقد ُولد السيناريو
المس ّمى تحالفا ً دول��ي �ا ً لمحاربة
«اإلره���اب» والدة قيصرية معيبة،
لكن الذين استحوا ماتوا ...فالدول
التي هندست وم ّولت وغ ّذت ود ّربت
وس�لّ��ح��ت اإلره����اب واإلره��اب � ّي��ي��ن،
راودت��ه��م فجأة «صحوة» واشنطن
وال���ري���اض وملحقاتهما العربية
واألوروبية ،فأية مصداقية يحملها
هذا التحالف المزعوم الذي استبعدت
عنه ال���دول التي كافحت اإلره��اب
منذ سنين ط��وال كروسيا وإي��ران
وسورية؟
وأض���اف :لقد ك��ان ناقصا ً قيام
الحلف الصفيق بض ّم كيان اإلرهاب

ليست فقط في أح��داث عرسال ،وال
في سجن رومية ،فهذه نتيجة حتمية
للتخاذل وعدم اتخاذ قرارات حازمة
بحق المجرمين واالرهابيين ،بل إنّ
مشكلة لبنان األ ّم تكمن في ضياع
ال��ب��وص��ل��ة ل���دى ب��ع��ض مسؤوليه
وأدوات��ه��م السياسية واإلع�لام��ي��ة،
ولو تلبّست أحيانا ً لبُوس الدين...
مشكلته في نظا ٍم يهادن المعادين
لجيشه وشعبه ومقاومته .مشكلته
ف��ي نظامه الطائفي ال���ذي يه ّمش
رئيس الجمهورية حتى لو تواجد
في قصر بعبدا ،وال��ذي يقبل بش ّل
مؤسساته ،أيّ السلطة
وض��رب أ ّم
ّ
التشريعية التي ُغيّب دورها الرقابي
والتشريعي.

وتابع الدبس :لنا عبرة في ذكرى
المحب يوسف سعيد
أسبوع الراحل
ّ
ف��ض��ة ،ال���ذي ت���رك ل��ن��ا ع���دة نسور
ال ن��س��را ً واح���دا ً فقط .والنسور في
مرتفعات لبّايَا والبقاع الغربي ،بل
في الفضاء العام المديد ال تحط إال
على القمم ،تارك ًة السفوح الدانية
لعجاف الطيور .لقد غ��اب عنا أبو
علي جسداً ،لكنه يبقى حاضرا ً في
وجدان أسرتيه الصغرى والكبرى،
في بلدته األبية المقاومة ،في ذاكرة
أهله وأقاربه وأصدقائه ،وفي ضمير
النهضة القومية االجتماعية التي
رصعها بعنقود زاخم محالّ ٍة حبّاته
ّ
بالعطاء والتضحية والوفاء .فطوبى
لألرض التي أنبتت غالال ً من نفوس

آمنت أنّ فيها خميرة مباركة من حق
وخير وجمال ،وأنّ فيها مرجالً يغلي
�أج��ج ب��ش��رارات
بحب ال��وط��ن ،وي��ت� ّ
المقاومة المنصورة التي باتت نارا ً
ون����ورا ً منصهرين ف��ي بوتقة الله
واألم���ة ،ومتعانقين في وقفة الع ّز
النقية الواحدة.
ورأى الدبس أنه بالرغم أنّ للباطل
جول ًة ،لكن الحق سينتصر ولو طالت
أحيانا ً فترة المظلومية ،فك ّل عاشوراء
وك � ّل كربالء نموذج للشهادة التي
تتح ّول ح��ي��ا ًة وانبعاثا ً وسنابل،
يؤسس لفجر
كما أنّ ك ّل شهيد حق
ّ
جديد من العدالة والحرية والكرامة
واالن��ت��ص��ار ...هكذا نفهم استشهاد
ابنك البطل حسن يا أبا علي ،وهكذا
نفهم شهادة المقاومين األبرار كلهم
من اإلمام الحسين إلى الشهيد عماد
مغنية ،وم��ن السيد المسيح إلى
الزعيم أنطون سعاده ،ومن عزالدين
القسام إلى الشهيد محمد أبو خضير،
وم��ن الشهيد ي��وس��ف العظمة في
ميسلون ال��ى الشهيد سعيد فخر
الدين في بشامون.
وخ��ت��م ال��دب��س كلمته بتقديم
التعازي باسم رئيس الحزب النائب
أسعد ح��ردان إل��ى آل فضة وعموم
أهالي لبّايا والبقاع الغربي ،مجددا ً
الثقة بانتصار شعبنا على أي عدوان،
مهما غلت التضحيات في فلسطين أو
لبنان أو العراق أو سورية .فالنصر
متأصلة
ألمتنا العظيمة محتم ،ألنها
ّ
في تراث مجيد ممت ّد إلى المستقبل،
وألنّ عنوانها م��ج��اه��دون ح � ّول��وا
كبواتهم إلى وثبات ،وهزائمهم إلى
انتصارات تليق بتاريخها وشهدائها.
واخ ُتتِم التأبين بكلمة العائلة،
ألقاها محسن فضة ش��اك��را ً ك� ّل من
واساهم وتح ّمل عناء السفر والتعب
أو اتصل معزيا ً من أبناء المنطقة
والجوار .ثم أقيم غ��داء للحاضرين
عن روح الفقيد.

وي�ش ّيع �أهالي �أميون والكورة المنا�ضل �سليم غنطو�س

كرم :لمواجهة الوح�ش الإرهابي بال�سالح والوعي والم�س�ؤولية
ولتكن يد الم�ؤ�س�سة الع�سكرية مطلقة ولي َ
ُحاكم المح ّر�ضون على الفتنة
شيّعت منفذية الكورة في الحزب
السوري القومي االجتماعي وأهالي
بلدة أميون ومنطقة الكورة المناضل
القومي سليم غنطوس ،بمأتم حزبي
وشعبي ح��اش��د ،حضره منفذ عام
ال��ك��ورة د .باخوس وهبة وأعضاء
هيئة المنفذية ،مدير مديرية أميون
وأع��ض��اء هيئة المديرية ،ع��دد من
أع��ض��اء المجلس ال��ق��وم��ي ،رئيس
بلدية أميون غسان كرم ،وحشد من
القوميين والمواطنين.
وترأس المطران أفرام كرياكوس،
مطران الكورة وطرابلس وتوابعهما
للروم األرثوذكس قداسا ً لراحة نفس
الراحل ،وشاركه فيه عدد من الكهنة.
وبعد الوقوف دقيقة صمت إجالال ً
لمسيرة الراحل الحزبية المش ّرفة،
ألقى ناظر اإلذاعة واإلعالم في منفذية
الكورة هنيبعل كرم كلمة باسم مركز
الحزب استهلّها بالحديث عن سيرة
المناضل غنطوس ال��ذي انتمى إلى
الحزب عام  ،1947ومنذ ذلك الوقت
ل��م ي��و ّف��ر أيّ جهد ف��ي سبيل إبقاء
راية الحزب مرفوعة في قلبه وبيته
ومنطقته ،فأنشأ عائلة قومية مميّزة،
وكانت له محطاتٍ نضالية كثير ًة :من
معركة  1958إلى الثورة االنقالبية
ض��� ّد ن��ظ��ام الطائفية واإلق��ط��اع��ي��ة
وال���ف���س���اد ال��س��ي��اس��ي واإلداري
واالق��ت��ص��ادي ...وق��د ُسجن وتع ّذب
وتح ّمل من دون كلل ،ولم يتراجع عن
إيمانه بالعقيدة القومية ،حتى في
أحلك الظروف.
وأضاف كرم :في طرابلس ،مكان
عمله ،واج���ه ب��ك � ّل ج���رأة التط ّرف
واألفكار ال ّرجعية والطائفية ،رافضا ً
يهجر من المدينة التي أحبَّها ونسج
أن َّ
مع أبنائها أفضل العالقات ،ثابتا ً على
مبادئ سعاده ،فقدّر له الحزب ذلك
ومنحه وس��ام الثبات ع��ام ،2010
كونه واح���دا ً م��ن رج���ال كثر ن��ذروا
أنفسهم في سبيل انتصار قضية األمة
والوطن .وتابع :كم نحن في حاجة
اليوم إلى مثل هؤالء ،في زمن الحرب
الكونية اإلرهابية على أمتنا .فالخطر
كبير ج ّداً ،والسالح يمكننا أن نواجهه
بالسالح ،وأن نسقطه ،أم��ا غريزة

كرم يلقي كلمته في أميون
اإلرهاب المتوحش والتطرف الهدام،
الذي تمارسه المجموعات اإلرهابية
المسلحة في العراق والشام ولبنان،
فيجب أن نواجهه بالسالح والوعي
والمسؤولية ،وبثقافة :كلنا جنود
في معركة الوجود ...ن��ؤازر جيشنا
الوطني المدافع عن وحدتنا ونقف
إلى جانبه.
ورأى كرم أنّ ما يحدث اليوم هو
فوق التص ّور والخيال ،وعلينا دائما ً
أن نص ّوب المفاهيم ،وأن نعي أنّ هذه
المجموعات اإلرهابية المتطرفة ومن
أنشأها ويدعمها ويم ّولها ،ال يخدم إال
مصلحة العدو الصهيوني وسالمة
أمنه ،وتفتيت منظومة المقاومة في
المنطقة ،وسرقة ما بقي من خيراتنا
ومن تراثنا الحضاري.
وأردف ك���رم :لقد أصبحت هذه
المجموعات التكفيرية بيننا ،ولها في
البلد رجال سياس ٍة يدافعون عنها،
ومتحدّثون باسمها بك ّل وقاحة ،ولها
رج��ال دي��ن واقتصاد وخاليا نائمة
هنا وهناك...؟ كيف نحمي مساجدنا
وكنائسنا وبيوتنا وأوالدن��ا ،المغ َّرر
بهم أحياناً ،ووطننا وإرثنا القومي
في شكل عام؟ ما ال َّ
شك فيه أنّ هذه
األسئلة يجب أن تعبُر من مرحلة

الشعور بالقلق إل��ى مرحلة الفعل،
فنعي أن ال خالص لهذه األمة إال ّ
ببث
الفكر القومي االجتماعي والتربية
القومية االجتماعية التي تسحق بذور
اإلره��اب والتطرف في مهدها ،علينا
أن ندفع باتجاه أن يتح ّول البلد من
صناعة الكالم إلى صناعة المواقف
الجريئة واألف��ع��ال الواقعية التي
تصنع بلدا ً حقيقيا ً وتصون أ ّم ًة.
وأكد كرم أنه انطالقا ً من هذه الرؤية
القومية يقوم القوميون االجتماعيون
بواجبهم القومي ،في القرى والمدن
وال��ب��ل��دات ،على ام��ت��داد حضورهم،
وفي ميادين القتال حيث استدعت
الحاجة ،ويقفون إلى جانب الجيش
ال���ذي ي��ت��ع� ّرض لخطرين كبيرين
اليوم :خطر المجموعات اإلرهابية،
والخطر اآلتي م ّمن يتآمر على الجيش
في حربه ض ّد اإلره��اب .ونحن ندعو
هنا أن تكون ي ُد المؤسسة العسكرية
مطلقة في محاربة اإلره���اب بعيدا ً
من المزايدات والتسويات والتضليل
المقصود به ضرب الجيش وهيبته،
وتقويض أس��س ال��دول��ة .ندعو إلى
االقتصاص من المح ّرضين على إثارة
الفتن والنعرات الطائفية ،والداعمين
للمجموعات اإلره��اب��ي��ة ف��ي حربها

على الجيش اللبناني وعلى المجتمع
واإلنسانية في شكل عام ،من دون أن
ّ
خط أحمر أو أزرق...
يكون هناك أيّ
ألنّ وحدة البلد ،وسالمة أبنائه ،هي
ّ
الخط األحمر الوحيد.
وش���دّد ك��رم على أنّ اإلره����اب ال
يُحا َو ُر وال يُفاو ُ
َض ،اإلره��اب يعرف
لغة واح��دة هي لغة الحديد والنار،
وأننا أناس مستعدّون لبذل الدماء
والتضحيات ،مهما عظمت ،من أجل
أن يبقى بلدنا سليما ً سالماً ،وأن يبقى
جيشنا مرفوع الجبين.
وف��ي ي��وم وداع ال��رف��ي��ق سليم،
ي��ع��اه��د ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي أبناء األم��ة على متابعة
القتال بشراسة ض ّد أعداء األمة وعلى
رأس��ه��م “إسرائيل” والمجموعات
اإلرهابية ،من دون أن تخيفنا ثقافة
قطع الرؤوس ،ألننا من أمة ال تعرف
القبر مكانا ً لها تحت الشمس ،أمة
كم من تنين صرعت على شواطئها
وصخورها ،لذلك لن يكون صعبا ً أن
تسحق هذا التنين الجديد.
وختاما ًقدّم كرم باسم مركز الحزب،
وباسم منفذية الكورة ،التعازي إلى
عائلة الراحل ،وإلى رفقائه وأصدقائه
في أميون والكورة وطرابلس.

