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حمليات

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

حتمي في مواجهة الإرهاب واالحتالل
ن�سيم :انت�صار المقاومين
ّ

أقامت منفذية عكار في الحزب السوري
القومي االجتماعي ،حفل استقبال بمناسبة
العيد الـ 82لتأسيس الحزب ،في مطعم «غرين
الند» ـ عدبل ،وكان في استقبال المهنئين إلى
جانب المنفذ العام ممتاز الجعم ،عميد التربية
والشباب عبد الباسط عباس ،عضو المجلس
األع��ل��ى ري��اض نسيم ،المندوب السياسي
للحزب في الشمال زهير حكم ،وعدد من أعضاء
المجلس القومي وأع��ض��اء هيئة المنفذية
ومسؤولي الوحدات الحزبية.
وحضر مه ّنئا ً وف��د يمثل الرئيس عصام
ف���ارس ،ال��وزي��ر السابق يعقوب ال��ص��راف،
النائب السابق وجيه البعريني ،النائب
والوزير السابق طالل المرعبي ممثالً بخالد
المرعبي ،رئيس حركة اإلص�لاح والوحدة
الشيخ م��اه��ر عبد ال�����ر ّزاق ،م��دي��ر اإلرش���اد
والتوجيه في الشمال نقوال خ��وري ،رئيس
دائرة التعليم المهني والتقني في الشمال عبد
الرحمن القوطة ،ممثل التيار الوطني الح ّر
رالي عازار ،ممثل حركة الناصريين المستقلين
المرابطون عبد الله الشمالي ،ممثل حزب
البعث العربي االشتراكي مصطفى السبسبي،
ممثل الحزب الشيوعي اللبناني ـ منطقة عكار
سعد الله سابا ،ممثلون عن حركة التوحيد
اإلسالمي األمانة العامة ،ممثلون عن حركة
التوحيد اإلسالمي القيادة المو ّقتة ،رئيس
لجنة أص��دق��اء األسير يحيى سكاف جمال
سكاف ،رئيسة جمعية «وثبة الفتاة» جومانا
ال��دب��س خ��ض��ارو ،رئيس التجمع الوطني
الديمقراطي طارق حسين ،ممثل تيار الوفاق
العكاري هيثم ح���دارة ،ممثلون عن القوى
والفصائل الفلسطينية ،رئيس جمعية تجار
عكار ابراهيم الضهر ،رئيس جمعية شباب
تكريت مفيد العبدالله ،رئيس اتحاد بلديات
الشفت أنطون عبود ورؤساء وأعضاء مجالس
بلدية واختيارية وفاعليات اجتماعية وثقافية
وجمع من القوميين والمواطنين.
بعد نشيد الحزب والنشيد اللبناني ،ودقيقة
صمت إجالال ً أرواح الشهداء ،ألقى ناظر اإلذاعة
واإلعالم في منفذية عكار مصطفى عوض كلمة
ترحيبية ،وتحدّث عن معاني المناسبة.

كلمة مركز الحزب

ثم ألقى نسيم كلمة ِباسم مركز الحزب قال
فيها« :ليس من باب المصادفة والرمزية أن
تحتفل منفذية عكار في الحزب السوري القومي
االجتماعي بمناسبة تأسيس الحزب ،فالحزب
وعكار صنوان ،ومنذ سنوات التأسيس األولى
احتضنت عكار الحبيبة الحزب من بوابتها
في العبدة ،إلى سهلها وجبلها وواديها ،دخل
الحزب قراها على أيدي رجال حملوا رايته فكرا ً
نيّرا ً وعطا ًء ال ينضب ،ولم يتعبوا أو يكلّوا ،بل

كوبرغ

كانوا مشاعل حق ونور في ميادين النضال،
يوم كان االنتماء إلى الحزب يقود إلى التشريد،
أو النفي أو المالحقة ،أو السجن أو حتى اإلعدام،
إلى أولئك األوائل الذين رحلوا ع ّنا نتذكرهم في
مناسبة التأسيس ونعاهدهم أن تبقى مشاعل
النور مضاءة في ك ّل قرانا ووحداتنا الحزبية».
أض��اف نسيم« :م��ن جلب على أمتي هذا
ال��وي��ل؟ ع��ب��ارة فتحت ال��ب��اب أم���ام الزعيم
المؤسس أنطون س��ع��اده ،وول��ج من خالل
اإلجابة إلى تأسيس حزب عقائدي ،فكري،
نهضوي ،إنساني ،يسكنه دوما ً هاجس الفعل
في المجتمع ،مغادرا ً رمال الماضي التقليدي.
داعيا ً القوميين االجتماعيين إلى التحديق في
عين الشمس ،يح ّرضهم على الفعل واإلبداع،
والثقافة والنجاح واالنتصار ،والصعود من
قمة إل��ى أخ��رى ،فليس غريبا ً أن قالوا فيه:
سعاده فاق ك ّل من سبقه ...قديما ً وحديثاً،
وحتى لحظاته األخيرة ،في مشهد االغتيال...
كان الخطيب المف ّوه والفيلسوف العاقل والقائد
المقدام والشاعر الشهيد».
وق��ال نسيم« :منذ البدايات أدرك مصيبة
األمة والخطر الذي يتهدّدها ...الخطر الداخلي
المتمثل بالعصبيات الطائفية والمذهبية
والعشائرية والقبلية واإلث��ن��ي��ة والفساد

السياسي والمالي واالق��ت��ص��ادي ،والخطر
الخارجي المتمثل بالعدو الصهيوني الذي
استوطن ف��ي ج��زء م��ن أمتنا وه���دّد ويهدّد
مصيرنا بالكامل».
وتابع نسيم« :من أجل ذلك خاض الحزب
معاركهفيك ّلمجال،وحتىفيميدانالسياسة
إلرساء نظام ديمقراطي مدني حقيقي قائم على
المواطنة الصحيحة والتمثيل النسبي ،وبناء
مجتمع يتساوى فيه ك ّل المواطنين في الحقوق
والواجبات ،نظام قائم على العدل السياسي،
والعدل الحقوقي ،فال نتعثر بانتخاب رئيس
للجمهورية في الموعد المحدّد دستورياً ،وال
يضطر المجلس النيابي ألن يمدّد لنفسه ،وال
يستطيع بعض النواب تعطيل إقرار سلسلة
محقة للرتب وال��روات��ب التي ه��ي ج��زء من
المطالب االجتماعية واالقتصادية التي يشكل
إقرارها إزاحة األعباء عن الناس».
وأشار نسيم إلى أنّ الجيش اللبناني يؤدّي
واجبا ً وطنيا ً على الحدود وفي الداخل ،ويقود
المعركة تلو المعركة ض� ّد اإلره���اب ،ويقدّم
خيرة ضباطه وجنوده شهداء ،وقال« :إلى هذا
نوجه تحية الع ّز
لجيش وسائر القوى األمنية ّ
واإلكبار ِباسم القوميين االجتماعيين الذين
يواجهون اإلرهاب في أكثر من موقع ،ونحيّي

أرواح شهداء الجيش ،ونتقدّم من العائالت
الثكلى لنقول لهم ما قاله سعاده :ال تجزعوا
وال تخافوا فإنكم مالقون أعظم انتصار ألعظم
صبر في التاريخ ...وانّ شهادة الدم هي أزكى
الشهادات».
�وج��ه نسيم إل��ى أه��ال��ي العسكريين
وت� ّ
المخطوفين ق��ائ�لاً« :إننا نشعر بمعاناتكم
ونعيش لحظات قلقكم ونقف إل��ى جانبكم
في مطالبة المعنيّين ،وال��دول القادرة على
المساهمة في ح ّل هذه القضية ،إلى ضرورة
العمل م��ن أج���ل إط�ل�اق العسكريين وف� ّ
�ك
أسرهم».
ْ
وأردف نسيم« :في أجواء االستقالل ،ومن
عكار معقل الجيش اللبناني وأرض الشهداء
�وج��ه ِباسمهم جميعا ً تحية إل��ى شهيد
ن� ّ
االستقالل الوحيد ال��ذي سقط في بشامون
يدافع عن حكومة االستقالل ،الشهيد القومي
االجتماعي البطل سعيد فخر ال��دي��ن ال��ذي
يسقطه دوم �ا ً النظام السياسي الطائفي من
التكريم في يوم الحرية».
وأش��ار نسيم إلى أنّ قوى اإلره��اب تعيث
تدميرا ً وإج��رام �ا ً في سورية وال��ع��راق وفي
لبنان ،وهي مدعومة من دول إقليمية وعربية،
ومن الغرب والصهيونية العالمية ،والهدف

عبد اهلل :المبادئ القومية االجتماعية
توحد الأمة وتنقذها من التق�سيم
ّ

أحيت مديرية كوبرغ التابعة لمنفذية ملبورن في
الحزب السوري القومي االجتماعي سهرة في قاعة
مكتب المنفذية ،بمناسبة العيد الـ 82لتأسيس
الحزب ،حضرها المنفذ العام صباح عبد الله ،ناظر
العمل والشؤون االجتماعية جمانة البربر ،عضوا
المجلس القومي اسكندر سلّوم وسمير األسمر،
مدير المديرية محمد نهاد ملحم وأعضاء هيئة
المديرية وجمع من القوميين وأبناء الجالية.
بداي ًة ،كان النشيد الرسمي للحزب ،ثم ألقى مدير
رحب فيها بالحاضرين ،مهنئا ً بعيد
المديرية كلمة ّ
التأسيس ومن ّوها ً بعطاءات القوميين االجتماعيين
داعيا ً إلى المزيد من النضال والعطاء.
ثم كانت كلمة للمنفذ العام تحدّث فيها عن
معاني التأسيس ،وق��ال« :بعدما س��أل الزعيم
سؤاله العميق :ما ال��ذي جلب على شعبي هذا
الويل؟ بحث عن أسباب الويل ووجد أنّ السبب
في ك ّل ذلك ،فقدان الهوية القومية ،نتيجة تش ّتت
شعبنا وتقسيمه وشرذمته إل��ى عشائر وقبائل
ومذاهب وطوائف».
وأض���اف عبد ال��ل��ه« :وض��ع س��ع��اده المبادئ
القومية االجتماعية الجامعة المحيية ،عامالً على
توحيد المجتمع السوري واالنتصار بهذه المبادئ،
فأسس الحزب ودعا جميع أبناء األمة إلى العمل
ّ
بخطة نظامية إلنقاذ بالدنا من هذا الويل».
وختم عبد الله ش��اك��را ً مديرية ك��وب��رغ على

تنظيمها االحتفال في عيد التأسيس ،ناقالً إلى
الحاضرين تحيات رئيس الحزب السوري القومي
االجتماعي النائب أسعد حردان وأعضاء القيادة
الحزبية ،داعيا ً الجميع إلى المزيد من النضال

تقويض قوة األمة ورسم شرق أوسط جديد
المقسم ويج ّزئ المج ّزأ لتفتيت بالدنا
يقسم
ّ
ّ
والسيطرة على ثروات النفط والغاز والماء،
وأكثر من ذلك تدمير الحضارة في األمة وفصلها
عن تاريخها المجيد».
وق���ال نسيم« :ال��م��ق��اوم��ة أفشلت شرق
أوس���ط غ��ون��دول��ي��زا راي���س ف��ي ح��رب تموز
 ،2006وصمود سورية والمقاومة وبطوالت
القوميين االجتماعيين في مواقع المواجهة،
سيهزم اإلره��اب وداعميه ،ونحن على يقين
أنّ مشروعهم إلى أفول ،وأنّ نصر المقاومين
حتمي ال محال».
ّ
وأ ّك���د نسيم على ض���رورة مواجهة ك ّل
المشاريع التفتيتية الهدامة ،مشدّدا ً على أنّ
الح ّل الحقيقي لمعضالت بالدنا يكون بالدولة
القومية المدنية الديمقراطية التي يتساوى
فيها الجميع في الحقوق والواجبات ،وتكفل
الح ّريات العامة وحرية المعتقد .وهذه الدولة
وضع أسسها باعث النهضة السورية القومية
االجتماعية ،وهو من ح ّذر من أنّ اقتتالنا على
السماء سيفقدنا األرض».
وأردف« :إنّ دع��اة دول��ة الخالفة ،ودول��ة
الطوائف والمذاهب والكانتونات اإلثنية ،هم
إرهابيون ومتط ّرفون وتقسيميون وتفتيتيون،
ال ينتمون إلى حضارة بالدنا وقيم إنسانها
الجديد».
وأكد نسيم أنّ فلسطين هي المسألة المركزية
في مسيرة صراعنا القومي ،ومصيرها يحدّد
التاريخ والمستقبل في أن نكون أو ال نكون،
لذلك ح��ذار م��ن أن يضيّع البعض بوصلة
الصراع ،أو أن يتوهوا في زواري��ب السياسة
الضيقة ...فالقدس لنا ...وهي تلتمع اليوم
مجدّداً ،ويضعها الشهيدان غسان وعدي أبو
جمل في واجهة الصراع وي��ح �دّدان هويتها
المشرقية والقومية والعربية ،ويه ّزان الكيان
الغاصب ويعلنان للعالم أنّ القدس عاصمة
أبدية لفلسطين».
وختم نسيم قائالً« :نعود إلى منفذية عكار
التي كان لها دور رياديّ على امتداد مساحة
العمل الحزبي والمقاوم فقدّمت خيرة شبابها،
رفقاء قدّموا دماءهم في مواقع الع ّز رفضا ً
للكانتوناتالمذهبيةوسحقا ًلها،وانخرطوافي
جبهة المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني،
مؤمنين بأنّ الحياة كلّها وقفة ع ّز فقط.
فإلى هؤالء جميعا ً في عيد التأسيس تحية
م ّنا ،وحتماً ،كما أننا لن ننسى شهداء مجزرة
حلبا ،ونعاهدهم أن نثأر لدمائهم الطاهرة
الزكية بنشر الوعي القومي وفكر النهضة في
ك ّل أرجاء منطقتنا ،ونقول ألهاليهم وأطفالهم
إنّ قضيتهم ستبعث إلى النور ولن يستطيع
أح��د مهما عال شأنه أن يضعها في غياهب
النسيان».

حلب
الدن :باقون على دروب الفداء
والت�ضحية في �سبيل ع ّزة الأمة ونه�ضتها

والعطاء والمواقف المش ّرفة لنصرة الحزب واألمة.
ثم ألقت ليلى الذقاني قصيدة قومية من وحي
المناسبة ،لي َ
ُقطع قالب الحلوى المزيّن بعلم
الحزب.

أقامت منفذية حلب في الحزب السوري القومي االجتماعي احتفاال ً
بمناسبة عيد التأسيس في مكتب المنفذية ،حضره المنفذ العام إبراهيم
الدن وأعضاء هيئة المنفذية ،وجمع من القوميين والمواطنين.
بدأ االحتفال بنشيد الحزب الرسمي ،وألقى ناموس مديرية الطلبة
رحب في مستهلّها بالحاضرين ،وتحدّث عن معاني
محمد التاجر كلمة ّ
التأسيس ،ث � ّم ت�لا ناظر المالية محمود السيخ بيان عمدة اإلذاع��ة
واإلعالم.
ناظر التربية والشباب مدير مديرية الطلبة حسن العمر ألقى كلمة عاهد
فيها الزعيم على السير على خطاه بثبات في الدفاع عن األمة السورية
والتضحية في سبيلها بك ّل غالٍ ونفيس.
وألقى الدن كلمة تحدّث فيها عن محطات نضالية مفصلية في تاريخ
الحزب ووقفات القوميين البطولية في الدفاع عن األم��ة ،واقتدائهم
بالمؤسس في البذل والعطاء حتى االستشهاد في سبيل ع � ّزة األمة
ّ
وكرامتها ونهضتها.
ّ
وحث المنفذ العام القوميين على السير في دروب الفداء والتضحية في
سبيل القضية القومية ،والوقوف صفا ً واحدا ً مع أبناء شعبنا في مواجهة
المؤامرة التي تتع ّرض لها أمتنا ،وتستهدفها في وحدتها ومكامن ق ّوتها
لتفتيتها وإضعافها وإلغاء الروح القومية الجامعة فيها.
وأ ّك��د الدن أن اإلره��اب والتط ّرف يم ّثالن خطرا ً على بالدنا وشعبنا،
ولذلك ال ب ّد من مواجهتهما واجتثاثهما من أرضنا مهما بلغت التضحيات.
وفي الختامُ ،قطع قالب حلوى بالمناسبة.

«�أنطون �سعاده» ...ا�سم ًا لموقع عام في مدينة كوريتيبا البرازيلية
ت��زام��ن�ا ً م��ع اح��ت��ف��االت ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي في الوطن وعبر الحدود ،بمناسبة عيد
تأسيسه الـ ،82أعلن المجلس البلدي في مدينة
كوريتيبا البرازيلية الواقعة في والية بارانا ،عن قرار
(مؤسس الحزب
يقضي بإطالق اسم أنطون سعاده
ّ
السوري القومي االجتماعي) ،على أحد المواقع العامة
في المدينة .وا ُّتخذ القرار بإجماع أعضاء المجلس
البلدي ف��ي جلسته المنعقدة بتاريخ  18تشرين
الثاني .2014

الزعيم ،وأُع��دم رميا ً بالرصاص من قبل الحكومة
اللبنانية .والكلمات الوحيدة التي نطق بها في فجر
ذلك اليوم ،بحسب من كان حاضرا ً في ساعة تنفيذ
اإلعدام ونشرت بعد التنفيذ كانت العبارات التالية:
أنا ال يهمني كيف أموت ،بل من أجل ماذا أموت...

أنا أموت ،أما حركتي وعقيدتي فباقيتان ...لقد أتممت
رسالتي ،وأختمها اآلن بدمي».
وأل��ق��ى رئ��ي��س المجلس ال��ب��ل��دي ال��دك��ت��ور باولو

كورتيس

عضو المجلس البلدي في مدينة كورتيبا المهندس
فيليب براغا كورتيس ،قدّم في كلمة له خالل الجلسة
ن��ب��ذة ع��ن أن��ط��ون س��ع��اده ،وق���ال ع��ن س��ع��اده إنه
فيلسوف وكاتب وسياسي ،له عدد من المؤلفات في
حقول علم االجتماع ،والفلسفة واالقتصاد واألدب.
وكل هذه المؤلفات عبَّرت بوضوح عن رؤيته لحياة
جديدة .وأشار إلى أن سعاده من منطقة جبل لبنان
التي ُتعتبر جزءا ً من الوطن الجغرافي السوري أي من
سوريه الطبيعية.
وأض��اف« :يعتبر أنطون سعاده واح��دا ً من أبرز
أسس في الوطن
الر ّواد القوميين في العالم العربيّ .
أسس
صحيفة النهضة ع��ام  ،1938وف��ي البرازيل ّ
صحيفة سورية الجديدة .وبعد عودته إلى بيروت
عام  1947أسس صحيفة الجيل الجديد.
وع��ام  1949ت��ع� ّرض للخيانة م��ن قبل حسني

ساالموني

أمام البلدية ويبدو أعضاء المجلس والمسؤول القومي يوسف المسمار

ساالموني كلمة قال فيها« :ليست الم ّرة األولى
التي أسمع فيها عن العالم االجتماعي السوري
والفيلسوف أنطون سعاده ،فقد سمعت
عنه الكثير وق���رأت كتابه ن��ش��وء األم��م
وكتابا ً عنه بعنوان أنطون سعاده العالم
االجتماعي والفيلسوف م��ن ترجمة
وإع����داد ال��ص��دي��ق ي��وس��ف المسمار،
وفيهما ما يكفي للوقوف على قيمة هذا
العالم الكبير وفلسفته ورسالته التي
يمكن تلخيصها برسالة المحبة ،التي
قال فيها جبران خليل جبران :إذا نادتكم
المحبة فاتبعوها».
وأض���اف« :وم��ن كانت رسالته المحبة
والجهاد من أجل الحياة المحبة ،والدفاع
عن المحبة ،فهو حتما ً منتصر وخالد ،وهذه
هي رسالة الفيلسوف أنطون سعاده التي
تجلّت في عباقرة تلك البالد وإبداعاتهم ،واني
أقدم الشكر الجزيل إلى عضو المجلس البلدي
فيليب على هذه المبادرة القيّمة».
يذكر أن االقتراح تقدّم به عضو المجلس البلدي
المهندس فيليب براغا كورتيس ،بنا ًء على طلب
رئيس الجمعية الخيرية العربية في كوريتيبا ـ بارانا
األستاذ مطيع إبراهيم .وبعد اتخاذ القرار ،ا ُّتفِق مع رئيس
المجلس البلدي الدكتور باولو ساالموني من أجل إيجاد
موقع مثالي (حديقة عامة) يحمل اسم الرمز ال��ك��ب��ي��ر
أنطون سعاده.
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م�شغرة
عريجي :المقاومة تعبير ّ
جدي
عن ق�ضيتنا وح ّقنا

ّ
نظمت مديرية مشغرة التابعة لمنفذية البقاع الغربي في الحزب السوري
القومي االجتماعي ن��دو ًة بمناسبة عيد تأسيس الحزب عنوانها «سوريه
الطبيعية بين الهجمة والخيار النهضوي» ،تحدّث فيها عضو المكتب السياسي
المركزي جبران عريجي ،بحضور منفذ عام البقاع الغربي د .نضال منعم وعدد
من أعضاء هيئة المنفذية ،عضو هيئة منح رتبة األمانة حمد زيتون ،وعدد من
أعضاء المجلس القومي ،النائب السابق ناصر نصر الله ،الشيخ عباس ذيبة
ممثالً السيد علي فضل الله ،وإمام بلدة مشغرة ،وفاعليات وجمع من المواطنين
والقوميين.
بدأت الندوة بنشيد الحزب والنشيد اللبناني ،ثم كلمة تعريف وتقديم ألقاها
مذيع المديرية طوني سلوان ،فقصيدة شعرية لنظير مهدي ،ثم كلمة المديرية
ألقاها المدير وسام غزالة ،وفيها تحدّث عن معنى المناسبة ،و ِقيَم النهضة
السورية القومية االجتماعية التي أسسها الزعيم أنطون سعاده.

عريجي

ثم تحدّث عريجي فأكد أنّ خطر «داعش» ال يزال داهما ً على لبنان ،والقضاء
على هذا الخطر يتطلب التالقي والحوار وتمتين الوحدة الداخلية في لبنان،
ويخطئ بعض اللبنانيين حين يص ّورون الحرب القائمة في المنطقة على أنها
«صراع س ّني ـ شيعي» وأنهم بمنأى عنها! هذا تقييم خاطئ وتفكير في غير
محله ،إذ إنّ ك ّل الشرائح االجتماعية في لبنان ستدفع أكالفا ً باهظة جداً.
وقال عريجي« :إنّ ما تشهده بالدنا اليوم تدمير لمجتمعنا ولكل المجتمعات
العربية وتفريغها من عناصر الفعل والق ّوة ،تماما ً كما حصل في الصومال،
ومشروع التدمير هذا ،هو صناعة خارجية بامتياز ،لكن هناك قوى داخلية
تساعد الخارج في مشروعه التدميري».
منصة
وأش��ار عريجي إلى أنّ اختالط المسألة الدينية بالسياسة شكل
ّ
للمؤامرة التدميرية التي تستهدف منطقتنا ،وليس خافيا ً أنّ أحد أهم أسباب
استمرار المشروع «اإلسرائيلي» ،مرتبط بتغذية الحاالت الطائفية والمذهبية
في المنطقة ،كي تشكل مسوغا ً لدولة يهودية عنصرية .وللتذكير فإنّ
التعصب
ّ
المسيحي أدّى إلى عنف دموي في أوروبا ،واإلسالم المتط ّرف يرتكب الفظائع
والجرائم ،في حين أنّ االسالم بش ّقيه المسيحي والمحمدي هو رسالة إنسانية
وحضارة.
واعتبر عريجي أنّ ما يحصل اآلن تتمة لـ«سايكس ـ بيكو» ،والغرب يستفيد،
وأنّ التط ّرف يقوم على إكراه اآلخر ،ورفض التعدّد ،و«داعش» يشكل حاجزا ً بين
اإلنسان والله ،وهو أداة لمشروع التقسيم الجديد ،وك ّل الطوائف والمذاهب حين
تتح ّول إلى تشكيالت ومجموعات تصبح حاجزا ً بين اإلنسان والله .لذلك ال ب ّد
من تصعيد المواجهة ض ّد اإلرهاب والتط ّرف ،وذلك في موازاة تعزيز االتجاه
المدني الديمقراطي في بالدنا على قاعدة مبدأ فصل الدين عن الدولة.
وأ ّكد عريجي أننا حاسمون في موقفنا الداعي إلى قيام دولة مدنية ال طائفية،
كما قرارنا الحاسم في المقاومة .الفتا ً إلى أنّ ما يجمعنا مع حزب الله أو أيّ حزب
آخر ،المقاومة ،فالمقاومة هي أهم أشكال التعبير الجدّي عن قضيتنا وح ّقنا.
ولفت عريجي إلى أنّ االستقرار النسبي في لبنان وعدم انزالقه نحو الفوضى
الشاملة ،يتمثالن في نتيجة قرار غربي ـ إقليمي ،وهذا القرار ليس نابعا ً من
الحرص على لبنان ،بل بسبب واقع أميركا المتراجع والمتردّي في المنطقة.
لذلك ستبقى اللوحة األمنية اللبنانية كما هي عليه راهناً ،مع بقاء خروقات في
الشمال وعرسال.
وق��ال عريجي« :ه��ن��اك نحو  500ج��اس��وس م��ن ال��م��وس��اد وم��ن أجهزة
استخباراتية غربية في بيروت يُديرون ما يجري في المنطقة ويُشرفون عليه،
وهذا العدد بحاجة إلى أمكنة آمنة ومستقرة ،لذلك ،قد يكون قرار تحييد لبنان
عن أزمة المنطقة مرتبط بهذا الوجود االستخباراتي».
وشدّد عريجي على أهمية التحصين الذاتي في لبنان ،وأكد ضرورة تحقيق
اإلنماء المتوازن في ك ّل المناطق اللبنانية على ح ّد سواء ،الفتا ً إلى أنّ مدينة
طرابلس تقع تحت خط الفقر بنسبة  56في المئة ،أما النسبة في باب التبانة
فهي  95في المئة وهذا نموذج عن غياب المشاريع التنموية ،وفي مراحل سابقة
اعتمدت سياسة الرشوة إزاء مناطق الشمال والجنوب والبقاع مقابل تمرير
المشاريع في بيروت ،والكل يعلم أنّ  80في المئة من مؤسسات لبنان مرتبطة
بشكل مباشر برئاسة الحكومة ،لذلك ال يمكن ربط غياب التنمية في الشمال
بعناوين طائفية ومذهبية.
وأردف قائالً« :إنّ فشل الطبقة السياسية في إدارة شؤون البالد يت ّم التعويض
عنه بالتعبئة المذهبية والتحريض الطائفي ،وهذا األداء الفاشل يجعل من
الناس ضحايا الحرمان والتهميش والتيئيس .كما أن التعبئة المذهبية تجعل
الناس ضحايا الحروب الطائفية ،وهذا مسار يدفع الشعب أثمانه المكلفة في
حياته وأمنه واستقراره ومعيشته».
ودعا عريجي إلى تفاهم جدّي بين األفرقاء تفاديا ً لك ّل األزمات ،فـ«داعش»
يشكل خطرا ً حقيقيا ً على ك ّل اللبنانيين من دون استثناء.
وفي ختام الندوة ،أج��اب عريجي على أسئلة الحاضرين ،ثم أقيم حفل
كوكتيل احتفا ًء بالمناسبة.

