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يحيي عيد الت�أ�سي�س الـ82
القومي في الوطن وعبر الحدود ْ

ال�ساحل
أحيت مديرية الساحل التابعة
لمنفذية المتن الشمالي في الحزب
السوري القومي االجتماعي ،عيد
تأسيس الحزب بحفل عشاء ّ
نظمته
ف��ي مطعم «قصر ال��دل��ب» ـ بكفيا،
بحضور عميد اإلذاعة واإلعالم وائل
الحسنية ،عضو المجلس األعلى
النائب السابق غسان األشقر ،عضو
المكتب السياسي المركزي مسعد
حجل ،المندوب السياسي لجبل
لبنان الشمالي نجيب خنيصر ،مدير
دائرة المحامين ريشار رياشي ،منفذ
عام المتن الشمالي سمعان الخراط
وع��دد من أعضاء هيئة المنفذية،
وبعض أعضاء المجلس القومي،
إضافة إلى فاعليات ومختاري جل
الديب ونابيه وجمع من القوميين
والمواطنين.
استه ّل الحفل بكلمة تعريف ألقتها
ك��وث��ر ي��ون��س ،ث��م كلمة المديرية
ألقاها المدير طالل أبو ج��ودة الذي
رحب بالحضور وتحدّث عن معنى
ّ
التأسيس .فقصيدة بالمناسبة ألقاها
عضو المجلس القومي ف��اروق أبو
جودة.

الحسنية

وأل��ق��ى ال��ح��س��ن��ي��ة ك��ل��م��ة مركز
الحزب ،واستهلّها قائالً« :تملكني
فرحٌ كبير حين دعاني حضرة المنفذ
العام إللقاء كلمة في هذا الحفل ،ذلك
أن مديرية الساحل ع��ادت فاعلة
وناشطة في حركة الحزب ،لتعانق
بجغرافيتها موقع ع��رزال سعاده
ف��ي ضهور الشوير وش��م��وخ جبل
صنين».

ال�شوف
أحيت منفذية الشوف في الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي عيد
تأسيس ال��ح��زب بحفل ّ
نظمته في
بعقلين ،وح��ض��ره عميد االقتصاد
فارس سعد ،المندوب السياسي لجبل
لبنان الجنوبي حسام العسرواي،
منفذ ع��ام الشوف الدكتور نسيب
أبو ضرغم وأعضاء هيئة المنفذية،
م��ن��ف��ذ ع���ام ال��غ��رب رب��ي��ع صعب،
وع��دد من أعضاء المجلس القومي
والمسؤولين الحزبيين ،ورؤس��اء
بلديات ومختارون وفاعليات شوفية
وجمع من القوميين والمواطنين.
اس��ت��ه � ّل ال��ح��ف��ل بكلمة ترحيب
وت��ع��ري��ف أل��ق��اه��ا ن��ام��وس ن��ظ��ارة
اإلذاع��ة واالع�لام في المنفذية سامر
الشاطر ،فكلمة من وحي المناسبة
ألقاها شربل أبو رجيلي ،ثم قصيدة
لعضو المجلس القومي سعيد بو
وادي.

كلمة المنفذية

وألقى منفذ عام الشوف د .نسيب
أب��و ض��رغ��م كلمة المنفذية وج��اء
فيها« :منذ اثنتين وثمانين سنة،
كانت ال��رؤي��ة قد اكتملت في دماغ
أستاذ اللغة األلمانية في الجامعة
تجسدت بثالثة
األميركية ،رؤي��ة
ّ
عشر مبدأ ،هي األسس العقائدية –
الفلسفية للنهضة السورية القومية
االج��ت��م��اع��ي��ة .إلاّ أنّ ت��ل��ك األس��س
العقائدية ،لم يستولدها دماغ ذاك
األستاذ الشاب أنطون سعاده ،لتبقى
في دائرة البحث األكاديمي المحض،
ألنه لم ي َر إلى نفسه ُم ّ
نظرا ً يجادل
في النظرية وال يخرجها من نطاق
ال��ج��دل ،ب��ل رأى إل��ى نفسه ق��ائ��داً،
حدّد األسس ووضع قواعد اإلصالح،
وأنشأ الجهاز التنظيمي في ك ّل واحد
موحد هو الحزب السوري القومي
االجتماعي الذي أناط به خلق نهضة
سورية قومية اجتماعية ،ح �دّدت
مبادئ الحزب أساسها الفلسفي،
في شقيها األساسي واإلصالحي...
وصار األستاذ زعيماً.
منذ ذل��ك ال��ف��ج��ر ،انبثق الوعي
القومي ،الوعي ال��ذي كانت عوامل
ال��رج��ع��ة وال��ط��ائ��ف��ي��ة واألن��ان��ي��ة
واإلرادات األجنبية ،وفي خلفيتها
جميعا ً اليهودية العالمية ،قد غيّبته
إلى ح ّد االضمحالل .إلى حدّ ،أصبح
ال��م��واط��ن ع��ن��ده ،كمثل ال���ذي فقد
ذاكرته ،وأض��اع بطاقة هويته ،فال
ذاكرته تسعفه ليعرف من هو ومن
ي��ك��ون ،وال أح��د يمكنه أن يتع ّرف
عليه لضياع هويته ،صار المواطن
ال��س��وري إ ّذاك ه��دف �ا ً للمخططات
األجنبية ،وهدفا ً لنزوات الطوائفيين
ما سمح لسكين التحالف الصهيو
ـ غربي أن تمعن تمزيقا ً في الجثة
المستسلمة إلى قدرها».
وق��ال« :قبل التأسيس ك ّنا رعايا
عميانا ً م��رض��ى ف��ي ط��وائ��ف أكثر
عمى ومرضاً ،ومعه صرنا سوريين
ً
جميعاً ،ننتمي إلى أمة عريقة هي
األمة السورية وإلى وطن جميل هو
الوطن السوري.
قبل التأسيس ك ّنا أمة بالقوة ،مع
التأسيس صرنا أمة بالفعل .عظمة
التأسيس أن��ه دم��ج بين النظرية
والممارسة ،بين العقيدة والجهاز
المناط به أم��ر انتصارها ،الجهاز
القائم على م��ب��دأ المؤسسات في
الشكل والمضمون ،عظمة التأسيس
أن��ه ق��دم ليس إل��ى األم��ة السورية

الح�سنية :بالمقاومة ووقفات ّ
العز ينت�صر م�شروعنا وت�سقط الم�ؤامرة

جانب من الحضور
وق��ال الحسنية« :إن إحياء عيد
تأسيس ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي ك� ّل سنة ،ليس ترفا ً أو
طقسا ً احتفالياً ،بل هو تأكيد على
االستمرار في مسيرة النهضة ،وتأكيد
على التعاقد مع سعاده الذي وضع
العقيدة والمبادئ التي تصون األمة
وتنقذ المجتمع السوري.
ح��زب س��ع��اده يعمل ف��ي سبيل
وحدة المجتمع ومن أجل التخلّص
من آثام الطائفية والمذهبية والقبلية،
وسعاده هو الذي استشرف المخاطر
والتحدّيات ،وح ّذر من خطر اليهود
ع��ل��ى فلسطين ،وه���و ال����ذي أعّ ��د

الحسنية
القوميين لمحاربة هذا الخطر على
أرض فلسطين .وهو الذي أ ّكد على
ض��رورة بناء اإلنسان الجديد الذي
هو أساس بناء المجتمع.
قبل أيام ،كنت في مقابلة تلفزيونية،
فسألني المحاور« :أال تعتقدون أنّ
أه���داف الحزب بحاجة إل��ى تجديد
ألنّ ما كان قائما ً في ثالثينات القرن
الماضي قد اختلف؟» .فكان جوابي:
لو اجتمع ك ّل فالسفة األرض وقادتها
ومفكريها ،لما استطاعوا إيجاد ح ّل
لمعضلة أمتنا .وحده أنطون سعاده
وض��ع الحل وأنشأ حركة نهضوية
تقوم على الثقافة والمعرفة وعمادها

الصراع والمقاومة في سبيل الحق،
وقدشكلتنموذجا ًللوحدةواالنصهار،
ول��ل��ت��آخ��ي ال��ق��وم��ي ،ف��ي م��واج��ه��ة
العصبيات الطائفية والمذهبية
والعرقية .وما نشهده اليوم ،يؤكد
أن ما دعا إليه سعاده قبل  90سنة ال
يزال هو األساس في المواجهة راهنا ً
وللمستقبل».
وقال الحسنية« :أمتنا تواجه اليوم
تحدّيات مصيرية ،ألن المؤامرة ال تزال
قائمة ،وهناك قوى دولية استعمارية
تعمل لتفتيت بالدنا وإعادة تقسيمها
بما هو أسوأ من سايكس ـ بيكو ،من
أجل حماية أمن إسرائيل ،ولكن بفضل

الصمود وبفعل المقاومة ووقفات الع ّز
ستسقط هذه المؤامرة ،ولن تستطيع
أن تحقق أهدافها ،ألننا نحن أبناء
س��ع��اده أب��ن��اء النضال أب��ن��اء نسور
الزوبعة أبناء المقاومة ،وكلّنا ثقة بأنّ
مشروعنا سينتصر وسترتفع راية
الزوبعة الحمراء خفاقة على كل قمة
وفي كل مكان».
وختم« :في عيد التأسيس ،نجدّد
البيعة َ
لك يا زعيمي ونعاهدك على
مواصلة المسيرة إلى أن يأتي يوم
وه��و ق��ري��ب ،فنقيم االح��ت��ف��االت في
القدس واالسكندرون ،وسيبقى هتافنا
لبيك سعاده ولتحي سوريه».

�أبو �ضرغم� :أمتنا تبتدع انت�صارها اال�ستراتيجي على الإرهاب

جانب من الحضور
فقط ،بل إلى العالم أجمع ،أول نظرية
فلسفية في تاريخ الفلسفة تكشف
عن حقيقة التداخل المادي ـ الروحي
مدرحي واحد ،فيها خالص
في مك ّون
ّ
للعالم من جموع الفلسفات المادية
والفلسفات الروحية وتصادمهما».
وتابع أبو ضرغم« :قبل التأسيس
ك ّنا أف��رادا ً يسعون إلى ربح السماء
وال تعنيهم خسارة األرض ،وصرنا
بفعل ال��ت��أس��ي��س ج��م��اع��ة قومية
تستميت ل��رب��ح األرض .ف��األرض
واإلنسان موضوع عقيدتها ،جماعة
صيّرت السماء في خدمة األرض،
فربحت األرض والسماء.
في التأسيس ،تأثرتَ يا حضرة
ال��زع��ي��م بالمعتزلة ،ت��ل��ك الفرقة
الكالمية التي أخذت بالعقل ال بالنقل،
والتي بهزيمتها دخلنا في غياهب
الكوارث والنكسات ،وإذ بالقومية
االجتماعية التي تعتبر العقل الشرع
األساسي واألعلى تعيد الدائرة إلى

أبو ضرغم
نقطة البيكار.
دعوتهم إلى األمة المجتمع الواحد،
ف���ردّوا عليك بالطوائف والمذاهب
واألتنيات واألع��راق! دعوتهم لألخذ
بحقائق العلم والتاريخ ،فردّوا عليك
بالرومانسية والعاطفة ،دعوة وللمرة
األولى في تاريخ الفكر االقتصادي –

االجتماعي ،ب��أنّ األرض السورية
هي ملك السوريين ،وخيراتها هي
للسوريين ،تعطى لهم على قاعدة
العدل االقتصادي الحقوقي والعدل
االجتماعي الحقوقي ،بحيث تكون
ثروة األمة ملك األمة تتوزعها على
قاعدة اإلنتاج ك ّما ً ونوعا ً وتن ّوعاً،
ف����ردّوا عليك ب���أنّ ث���روة األم���ة هي
للطبقة الرأسمالية ،كما ر ّد آخرون
بأنها ملك للدولة ،فال طبقة مالكة وال
دولة مالكة بل أمة مالكة .اليهودية
شيعا ً
العالمية تريدنا أن نبقى ِ
ومذاهب وقبائل وعائالت ،أما نحن
في الحزب فصرنا سوريين قوميين
اجتماعيين ،تجمعنا وح��دة الروح
المنبثقة من المبادئ ،وال انتماء لنا
إال االنتماء القومي».
وأض���افَ « :ل � َك��م نبّه الزعيم من
فساد العروبة الوهمية ،وه��ا هي
العروبة الوهمية اليوم تعمل فتكا ً
مع اليهوديّ في جسد األم��ة سواء

نيجيريا

أحيت منفذية نيجيريا في الحزب السوري القومي
االجتماعي عيد تأسيس الحزب ،فأقامت حفل عشاء
في منزل توفيق ساسين في آبوجا ،حضره إلى جانب
المسؤولين الحزبيين ،جمع من القوميين وأبناء
الجالية.

وتخلّل الحفل أج��واء قومية وحديث عن غاية
الحزب ومبادئه اﻷساسية ،وصحة استشراف الزعيم
المخاطر التي تتع ّرض لها أمتنا منذ «وعد بلفور»
المشؤوم وحتى يومنا هذا ،وأكد الجميع أ ّﻻ خالص
ألمتنا إلاّ بالفكر القومي االجتماعي.

في العراق أو الشام .ها هي العروبة
الوهمية ومنتوجها قد سبّبا تم ّزق
العراق وتقسيم السودان ...واآلتي
أعظم.
َل�� َك��م ن � ّب��ه ال��زع��ي��م م��ن ال��ن��زع��ة
االنعزالية في لبنان وم��ن خطرها
على لبنان وشعبه ،وها هي النزعة
عينها ،ال تنفك تتحالف م��ن��ذ أن
كشفها ،وحتى اليوم ،مع أعداء األمة
بفجور مقيت.
ك��م��ا أك����دتَ ع��ل��ى أنّ ال��م��ب��ادئ
للشعوب ال الشعوب للمبادئ ،وأنّ
قضية ال��م��ب��دأ ه��ي ف��ي أن ينتصر
للشعب ال عليه ،ليست قضية المبدأ
أن يكون انتصاره في الوصول إلى
السلطة ،وأن يكون انتصاره هو
الوسيلة والغاية في آن ،بعيدا ً عن
مصالح األمة والوطن».
وق���ال أب���و ض��رغ��م« :ي��أت��ي عيد
التأسيس في هذا العام وفلسطين
أصبحت مسألة تم ّكن سلطتين من
السيطرة .األولى في الضفة والثانية
في القطاع ،وما بينهما شعب يبتدع
أشكال المقاومة وحجرا ً ورصاصا ً
ودهساً ،إنّ فلسطين تتهاوى بأجوف
التنين حكما ً في اللحظة التي تصبح
فيها ضفة وقطاعاً ،ها هي فلسطين
السورية وق��د أخرجتها اليهودية
العالمية عن محورها القومي في
دمشق ،قد انشطرت إل��ى مسارين
عبثيين :األول ف��ي متاهات الفكر
اإلخ���وان���ي ،وال��ث��ان��ي ف��ي متاهات
مفاوضات أوس��ل��و! وم��ا أدراك���م ما
أوسلو.
بالتأسيس أمسك الزعيم بذراع
األمة ليبعدها عن السقوط في العدم،
وقد كانت أمة تتأرجح بين الموت
والحياة ،وعبر التأسيس أخذت األمة
ف��ي ات��ج��اه الحياة مسارها وص��ار
للسوريين غ��اي��ة عظمى وقضية
عظمى ،هي قضية وج��وده��م الح ّر
على كامل أرض��ه��م ،يحيون عليها
حياة األح��رار ،وقد صانوا وجودهم
المادي وقيمهم العليا في الحرية
والواجب والنظام والقوة».
وأردف« :لعلك ترانا اليوم في
العشرية الثانية من القرن الواحد
والعشرين على غير م��ا ك ّنا عليه
منذ ب��داي��ة ال��ق��رن العشرين .يأتي
التأسيس اليوم ونحن واقفون على
أقدامنا وس��ط ص��راع دول��ي ع��اتٍ ،
ص��راع ن��ف��وذه اليهودية العالمية
عبر ال��والي��ات المتحدة وشركاتها
وأعوانها ض ّد حقنا القومي ،ولكننا
اليوم ،لسنا واقفين فحسب ،بل نحن
ج��زء من معادلة دول��ي��ة ،ستفرض
نفسها على النظام األحادي الدولي،
وسيكون انتصار األمة المنتظر ...لم
تعد جثة تقطعها سكاكين التحالف
اليهودي ـ العربي صرنا جسدا ً حيا ً
واقفاً ...وها هو اآلن على قاب قوسين
من النصر».
وختم أب��و ض��رغ��م« :لقد انطلق
ال��ت��أس��س م��ن��ذ اث��ن��ت��ي��ن وثمانين
سنة ،ولكنه ذو فعل مستدام تماما ً
كاستدامة الحياة في الخلية الحية...
التأسيس انبثاق الحياة األبدية،
في أمة لن تموت ،أمة تعلمت كيف
تصنع قضاءها وقدرها ،بهذا اإليمان
نحن ما نحن وبهذا اإليمان نحن ما
سنكون وبما نحن وإلى ما سنكون
س��وف يبقى هتافنا ف��ي العالم...
لتحي سورية».
وأح��ي��ا ال��ح��ف��ل ال��ف��ن��ي المطرب
القومي لواء حاطوم.

تحدث لـ«البناء» و«توب نيوز» عن الأو�ضاع الأمنية وال�سيا�سية

البعريني :احتمال التفجير قائم في �أي لحظة
حاوره محمد حمية
على رغم خروجه من الندوة البرلمانية عام  2005ال
يزال رئيس التجمع العكاري وعضو اللقاء الوطني النائب
السابق وجيه البعريني يشكل حالة سياسية وشعبية
في عكار ،فهو رجل المواقف والمصالحات والسياسي
والمقاوم.
دارته في بلدته فنيدق ،تجمع المتخاصمين ليخرجوا
متصالحين ،وآخرها المصالحة التي رعاها بين عائلتي
العكاري والدريعي في السابع من الشهر ال��ج��اري في
وادي الريحان بعكار.
لم يدفعه االنقسام الطائفي والمذهبي إلى تغيير مواقفه
السياسية وال نقل البندقية ،بل بقي صامدا ًفي وجه الفتنة،
ولعب دورا ً مهما ً في الحفاظ على االستقرار في عكار
ومحيطها ،لم يرضخ للضغوطات وال لإلغراءات منذ عهد
الرئيس رفيق الحريري حتى يومنا هذا كما يقول.
البعريني كشف في حوار مشترك مع قناة «توب نيوز»
وجريدة «البناء» ،وجود خاليا نائمة في طرابلس ،مؤكدا ً
أن الجيش يقوم بكل واجباته ولكن عند خلق جو سياسي
ودفع أموال فاإن التفجير قائم بأي لحظة.
وإذ تمنى على المسؤولين في الدولة إع��ادة النظر في
سياسة النأي بالنفس على المستويات كافة والتنسيق
مع سورية ،أكد أنه إذا لم يحصل التعاون بين الجيشين،
فاألزمة مستمرة في عرسال وأن لبنان وسورية سيدفعان
الثمن .وشدد على ان النظام في سورية افشل كل محاولت
اسقاط «سورية العروبة ومحاوالت التقسيم».
واعتبر أن حزب الله هو الذي يرى السياسة المناسبة
التي تخدم لبنان والمقاومة وحماية ظهرها ،متسائالً« :في
حال انسحب حزب الله من سورية هل ستحل األزمات في
لبنان؟».
استهل البعريني الحوار مؤكدا ً أن «طرابلس لم تكن في
تاريخها إال رأس المقاومة وهي التي أنجبت عبدالحميد
كرامي والكثير من المناضلين والعلماء ،ولكن هناك من
استغل موجة الفوضى التي حصلت لتشويه سمعتها».
وحيا «الحركة االستباقية التي قام بها الجيش اللبناني
الذي صد اإلرهابيين ُموقفا ً استغالل بعض السياسيين
الذين يستنكرون اإلره��اب من جهة ،ويغطونه من جهة
أخرى ،في حين أن المواطنين في طرابلس هم الذين دفعوا
الثمن الكبير خالل موجات األحداث التي حصلت ،إن كان
في جبل محسن أو في طرابلس وكالهما شعب مناضل
ومقاوم».
وعن احتمال تفجير جديد في المدينة والموقف الملتبس
لتيار المستقبل خالل األحداث األخيرة قال البعريني« :ال
يمكن لبعض األط��راف أن تقول عن نفسها إنها معتدلة
وهي التي حرضت الناس على اإلقتتال ،ألن اإلعتدال هو من
عمل ومنذ عام  2005على تهدئة الوضع وإبعاد الساحة
عن االقتتال الداخلي ،وتيار المستقبل لديه مشروع مرتبط
بالخارج وبمن طلب وضع حزب الله على قائمة المنظمات
االرهابية».
وقال« :في األحداث االخيرة إضطر تيار المستقبل رغما ً
عنه ،ان يرفع الغطاء عن المسلحين ويغطي الجيش ألنه
لم يعد له المونة الكاملة على هذه المجموعات ،وال مصلحة
ألحد بسيطرة التطرف واإلرهاب على المدينة».
ودع��ا البعريني «ك��ل الطوائف وال��م��ذاه��ب إل��ى دعم
مؤسسات ال��دول��ة خصوصا ً الجيش في وج��ه الهجمة
التكفيرية وال��ع��م��ل على التهدئة ألن ك��ل اللبنانيين
مستهدفون».
ولفت إلى وجود خاليا نائمة في المدينة والجيش يقوم
بكل واجباته ،ولكن عندما يخلق جو سياسي معين وتدفع
األموال ،يبقى قائما ً احتمال التفجير في أي لحظة.
ورأى أن تحذير وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
من الخطر المقبل على لبنان «يستند إلى معطيات وتقارير
أمنية ،ونحن اآلن في وسط المعركة ولم تتوضح الصورة
بعد وما زلنا مرتبطين بما يجري في المحيط ،خصوصا ً
أن الوضع السوري لم يأخذ المنحى السياسي بعد ،ولم
يتوقف الدعم المالي وإرسال المسلحين من أنحاء العالم
إلى سورية ،وهذا ما ينعكس على الداخل اللبناني نظرا ً
الى اربتاط معظم األط��راف اللبنانية بالخارج ،والفريق
السياسي المقاوم يمر بأكثر المراحل خطورة ،والوضع
في لبنان ينتظر ماذا سيجري في المؤتمر النووي في فيينا
وإلى أين ستذهب العالقات اإليرانية  -السعودية .فإذا
توصلت هذه القوى االقليمية والدولية إلى حلول في ما
بينها سيكون هناك حلول في لبنان».
وعن ملف العسكريين المخطوفين أوضح البعريني
أن «اإلرهابيين يستثمرون هذا الملف للضط على الدولة
والجيش لتحقيق مكتسبات على حساب العسكريين
وأهاليهم ،وعلى الدولة أن تفاوض بكرامة وليس التنازل
وتحقيق طلبات اإلرهابيين ،لذلك يجب تحرير العسكريين
بأقل خسائر ممكنة على الدولة اللبنانية».

وف��ي ما يتعلق باحتمال تسلل اإلرهابيين إل��ى قرى
شبعا العرقوب عبر البوابة «االسرائيلية» ،شدد على ان
«الجيش اللبناني تصدى وسيتصدى لهذه المحاوالت
والمواطنون في شبعا والعرقوب ،المتضامنة ،في ما بينهم
حول هذا الموضوع ،لن يسمحوا بأن تكون هذه المناطق
أرض �ا ً صالحة الستقبال اإلرهابيين ،وأي خرق يحصل
يكون مدعوما ً من «اسرائيل» ما يعتبر عدوانا ً على لبنان
واللبنانيين وعلى المقاومة ،ويجب التصدي وإقفال كل
المنافذ التي يمكن أن يدخل عبرها اإلرهابيون إلى تلك
المناطق».
وفي سياق متصل رأى البعريني أنه «إذا حصل تنسيق
أمني بين الجيشين اللبناني وال��س��وري على أس��اس
المعاهدات بين البلدين فالعديد من المشاكل األمنية
ستحل» ،مطالبا ً المسؤولين في الدولة «بإعادة النظر
بسياسة النأي بالنفس على المستويات كافة والتنسيق
مع سورية ال سيما أن النظام في سورية صامد منذ أربع
سنوات وال ي��زال ،وأفشل كل محاولت إسقاط سورية
العروبة ومحاوالت التقسيم وهذا أمر واقع وعلينا التعامل
معه ونحيي الجيش العربي السوري الذي صمد ولو انهار
الجيش لكنا في أزمة كبيرة في لبنان».
وتعليقا ً على ك�لام وزي��ر الشؤون االجتماعية رشيد
درب��اس إن الحكومة اللبنانية مستعدة للتعاون إذا ما
كان لدى الحكومة السورية برنامج إلعادة النازحين ،دعا
البعريني «إلى تشكيل لجنة لبنانية للتواصل مع سورية.
وإذا كانوا يرفضون التنسيق مع النظام في سورية ومع
الرئيس بشار األس��د فيمكنهم التواصل مع المؤسسات
ال��س��وري��ة لحل المشاكل األمنية واالق��ت��ص��ادي��ة وأزم��ة
النازحين» .وح � ّذر من أنه «إذا لم يحصل التعاون بين
الجيشين فاألزمة مستمرة في عرسال ،ولبنان وسورية
سيدفعان الثمن».
وعما إذا كان بقاء حزب الله في سورية يشكل حاجة
أمنية دفاعية للبنان ،ق��ال« :ح��زب الله هو ال��ذي يرى
السياسة المناسبة التي تخدم لبنان والمقاومة وحماية
ظهرها والسيد حسن نصر الله يعرف ذلك ،متسائالً« :في
حال انسحب حزب الله من سورية هل ستحل األزمات في
لبنان؟».
وتابع« :إذا كانوا يطالبون بانسحاب حزب الله وتسليم
الجيش اللبناني الحدود اللبنانية  -السورية ،نسألهم
أي��ن أصبح تسليح الجيش؟» ،مشيرا ً إل��ى أن «الفريق
نفسه ال��ذي يطلب من حزب الله االنسحاب من سورية
يطلب المفاوضات مع «اسرائيل» لكن المقاومة صامدة
ومستمرة».
وطالب البعريني فريق  14آذار بقبول الهبة اإليرانية،
«الننا لم نر هبة سعودية ولم نعرف كيف ستصرف ،وما
إذا كانت ستصل أصالً والعموالت التي ستحصل».
وحول الشأن الرئاسي ومبادرة رئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح النائب ميشال عون في هذا الشأن ق��ال« :في
التسميات أرشح العماد عون وفي التسويات هناك الكثير
من األشخاص الجيدين ،ويجب ان نصل ال��ى حل لهذا
الموضوع ،وترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير
جعجع قطع الطريق على العماد عون ألن الفريق الذي
رشح جعجع ال يريده» .وأكد أن «ال رئيس في لبنان قبل
وضوح ما يحصل في األزمة السورية لكي يكون الرئيسان
السوري واللبناني متجانسين».
ورأى أن «التصعيد السعودي ضد حزب الله كالم يراد
منه تكبير القضية وفتح باب التسوية والتفاوض» ،معتبرا ً
انه «إذا كان استقرار لبنان يهم السعودية فيجب أن تكون
سياستها حكيمة ومسؤولة ،أما إذا كانت المطالبة بوضع
حزب الله على الئحة اإلره��اب ،ورقة للتفجير فهذا يعني
اننا دخلنا مرحلة خطرة ونرفض هذه السياسة من قبل
السعودية».
ولفت البعريني إلى أن «ع��ودة المبعوث الدولي إلى
سورية ستيفان دي مستورا إلى الساحة السورية هو
اعتراف بالنظام».
وأضاف« :إيران فاوضت العالم بأجمله لتنال حقوقها
وال تعمل لألسلحة المدمرة بل للعلم والتقدم والتطور ،وهذا
ما سينعكس إيجابا ً على األمة».

يبث هذا الحوار كامالً على قناة «توب نيوز» عند الساعة الخامسة
من مساء اليوم ويعاد بثه عند الحادية عشرة ليالً على التردد 12036

�صالة الغائب ووقفة ت�ضامنية مع انتفا�ضة القد�س:
ات�صاالت لتكون ُ
الجمع �أيام انت�صار لفل�سطين
في إطار فعاليات «ملتقى الوفاء لفلسطين» وبدعوة من
الحملة األهلية لنصرة فلسطين وقضايا األمة ،وتحت شعار
«من القدس إلى غزة ...فلسطين أرض العزة» ،أقيمت بعد
صالة الجمعة في مسجد البسطا التحتا في بيروت صالة
الغائب على أرواح شهداء انتفاضة القدس وعموم فلسطين
تلتها وقفة تضامنية رمزية صامتة.
ووزع بيان صادر عن «ملتقى الوفاء» دعا إلى:
 1ـ إطالق أوسع تحرك شعبي عربي وإسالمي وعالمي
من أجل مناصرة االنتفاضة المتصاعدة في القدس وعموم
فلسطين حتى يندحر االح��ت�لال وتسقط كل مشاريعه
ومخططاته.
 2ـ إجراء أوسع االتصاالت من أجل أن يكون أيام الجمعة
أيام انتصار للقدس وفلسطين.
 3ـ مواكبة الجهود التي تبذلها المؤتمرات العربية الثالثة،
القومي العربي والقومي اإلسالمي ،والمؤتمر العام لألحزاب
العربية ،من أجل عقد المؤتمر العربي العام الهادف إلى
تعبئة الطاقات الشعبية العربية من أجل دعم االنتفاضة
في فلسطين.
 4ـ دعوة المرجعيات الروحية اإلسالمية والمسيحية،
إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه القدس ومقدساتها،
وشعب فلسطين.
 5ـ دعوة وسائل اإلعالم العربية والصديقة إلى إعطاء
األولوية في اهتماماتها لمال يجري في فلسطين.
 6ـ دع��وة القيادات الفلسطينية إل��ى تعزيز الوحدة
الوطنية الفلسطينية وتنفيذ كل االتفاقات السابقة.
 7ـ بذل كل الجهود من أجل عقد قمة عربية إسالمية

شاملة تحقق مصالحة واسعة وتخرج األم��ة من حال
التناحر.
 8ـ توجيه التحية إل��ى ك��ل الشعوب والحكومات
الصديقة التي أبدت ،وال تزال ،تضامنها مع قضية الشعب
الفلسطيني.
 9ـ دعوة الحكومات العربية واإلسالمية إلى تنفيذ كل
التزاماتها وتعهداتها ،ال سيما المالية منها ،تجاه األقصى
والقدس.
 10ـ دعوة القيادة المصرية لفتح معبر رفح.
 11ـ دع��وة دول��ة فلسطين ،بعد انتزاع االعتراف بها
كدولة عضو مراقب في األمم المتحدة ،إلى ممارسة حقها في
مالحقة جرائم الحرب الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني.
ورأى الشيخ عفيف النابلسي من جهته ،في تصريح إن
عملية القدس «تثبت للعدو «اإلسرائيلي» أن ال إمكانية له
لمواصلة احتالله وإرهابه وطغيانه ،وأن ال موطئ قدم ألي
صهيوني في أرض فلسطين مهما طال الزمن ،وأن الشعب
باق على خيار المقاومة كخيار استراتيجي
الفلسطيني ٍ
وأخالقي ووطني لتحرير أرضه».
وأض��اف« :أما القيادات الفلسطينية الرسمية فأمام ما
يجري من تطورات ،تجد نفسها بمثابة حواضر معزولة
م��ح��دودة ال���دور والوظيفة وال��م��وق��ف» ،مشيرا ً ال��ى «ان
صمتها يعتبر أمرا ً كارثيا ً على المستوى النفسي واألخالقي
والوطني ،وبالتالي على هذه القيادات أن تعلم أن ال فكاك
لها من حال العزلة إال بااللتحقاق بهؤالء الشباب والشابات
الذين يتحدون كل االجراءات التعسفية والقمعية ويختارون
الموت على البقاء أبد الدهر أذالء».

