السنة السادسة /األربعاء  3 /كانون األول  / 2014العــدد 1651
Sixth year / Wednesday / 3 December 2014 / Issue No. 1651

حمليات

يحيي عيد الت�أ�سي�س الـ82
القومي في الوطن وعبر الحدود ْ
يازجي� :صمود �سورية غ ّير المعادالت لتنت�صر ثوابتها القومية

ال�سويداء
أحيت منفذية السويداء في الحزب
السوري القومي االجتماعي العيد الـ82
لتأسيس ال��ح��زب بمهرجان خطابي
أقامته في المركز الثقافي في مدينة
شهبا ،ح��ض��ره ن��ائ��ب رئ��ي��س المكتب
السياسي العميد بشار يازجي ،وكيل
عميد العمل ف��داء السعيد ،منفذ عام
الطلبة في جامعة دمشق حسن زعيتر،
منفذ ع��ام ال��س��وي��داء سمير الملحم
وأع��ض��اء هيئة المنفذية :الناموس
معين مزهر وناظر اإلذاعة واإلعالم زياد
الزير وناظر التدريب حمد حامد وناظر
التربية والشباب نجيب األطرش ،مدير
مديرية طربا جميل الغوطاني ،مدير
مديرية أم أرواق مهند أبو زيدان.
كما حضر ممثل أمين فرع السويداء
في حزب البعث العربي االشتراكي عضو
قيادة الفرع يحيى الصحناوي وأمين
شعبة شهبا بسام الطويل وأعضاء قيادة
الشعبة ،وفد من حزب العهد برئاسة
م��س��ؤول منطقة شهبا م��رس��ل علبة،
وفد من حزب الشعب برئاسة مسؤول
منطقة شهبا هاني علبة ،قائد شرطة
منطقة شهبا العقيد هيثم عبد الرحمن،
ممثل وزارة األوقاف رئيس شعبة الوقف
االسالمي في السويداء الشيخ نجدو
العلي ،رئيس مجلس مدينة شهبا عماد
الطويل وأعضاء مجلس المدينة ،رئيس
الجمعية الفالحية في منطقة شهبا مالك
دن���ون ،رئيس واع��ض��اء مجلس بلدة
نمرة ،وع��دد من رج��ال الدين وممثلي
المنظمات الشعبية والجمعيات األهلية
وفاعليات اجتماعية وتربوية وحشد من
المواطنينوالقوميين.
افتتح المهرجان بنشيد الحزب
ونشيد الجمهورية ،وال��وق��وف دقيقة
صمت إجالال ً ألرواح الشهداء.

كلمة المنفذية

رحب عريف االحتفال بشار
وبعدما ّ
الحناوي بالحضور ،ألقى منفذ عام
السويداء سمير الملحم كلمة المنفذية
فأشار إلى معنى االحتفال بالتأسيس،
متطرقا ً إلى الظروف التاريخية التي
كانت تعيشها سورية آنذاك ،والفتا ً إلى
أنه أمام الواقع الذي كانت تعيشه أمتنا
طرح سعاده على نفسه السؤال الكبير:
«ما الذي جلب على شعبي هذا الويل؟»
فكان جوابه أنّ سبب الويل يكمن في
أم��ري��ن أساسيين هما :ف��ق��دان الوعي
والسيادة القوميّين ،ومن أجل إيجاد
الوعي واستعادة السيادة بهدف طرد
ذلك الويل واستئصال ج��ذوره ،ونقل
ّ
والذل
األمة وإخراجها من حالة الخمول
أسس الحزب
الى حالة التنبّه والعزّ ،
السوري القومي االجتماعي بعقيدته
ونظامه ،ومبادئه وأهدافه ،وخطة عمله،
لصهر طاقات األمة وتوليد نواة نهضتها
وارت��ق��ائ��ه��ا ،وتثبيت إرادت��ه��ا ،وإب��راز
شخصيتها ومواهبها ،وصنع تاريخها،
واحتالل مكانتها الالئقة بها.
وأردف الملحم :ت��ط�� ّورت األح��داث
التاريخية وال ت���زال الجريمة التي
تستهدف الكيان القومي ذاته ،بخريطة
وط��ن��ه ،وبشخصية شعبه وبوحدة
مجتمعه ،وص��وال ً إلى عالمنا العربي
كله مستمرة ،حيث خضعت أنظمة
كثيرة لمشيئة أميركا ومعها كيان العدو
الصهيوني ،وسارت في ركابها وتح ّولت
إلى أدوات لتنفيذ سياستها ومشروعها
الشرق أوسطي الجديد تحت شعار
الحرية والديمقراطية والتآمر على
ك ّل مقاومة حققت انتصارا ً على هؤالء
األع����داء .فليس ص��دف��ة تاريخي ًة أن

الصحناوي

يازجي
يتمحور ال��ص��راع على أرض سورية
الطبيعية.
إنّ الشام التي وقفت وتقف اليوم
وقفة ال��ع��ز ،تشكل ال��ه��دف األساسي
لإلدارة األميركية ،كونها تقود الممانعة
للمشروع المعادي ،وال ترضى أن تنعزل
ضمن ح���دود كيانها السياسي ،وال
تذعن لإلمالءات األميركية الصهيونية،
أو لدفاتر ش��روط يمليها عليها أحد،
باعتبارها القاعدة الصلبة ،والعمق
االستراتيجي الفعّ ال في إرساء الصراع
على نقطة االرتكاز الذي تمثله دمشق
وهي رأس الحربة ومركز القرار القومي
لالنتصار في حرب الوجود والمصير.
فكانت ه��ذه المعركة التي تخوضها
الشام والمقاومة هي المعركة األه ّم في
معارك الدفاع عن الوجود القومي.
ففيهذهالظروفالصعبةالتيتواجه
أمتنا ال ب ّد لنا إال أن نتمسك بوحدتنا
تجسدها حضارتنا
الوطنية ال��ت��ي
ّ
السورية ال��واح��دة التي صهرت فيها
وعبر آالف السنين ك ّل األعراق واالثنيات
والطوائف ،لتعيش على أرض الوطن
حياة واح���دة ،فلنقف صفا ً واح���دا ً في
وجه أعدائنا في معركة المصير الواحد
للشعب الواحد واألمة الواحدة ندافع عن
وجودها وتاريخها الحضاري معتمدين
على أنفسنا في خوض معركة مصيرنا
ومصير أمتنا ،ألنّ الموقف خطير جداً،
وال ب ّد من الجدية والتضحية والفداء،
فاحمل سالحك أيها السوري ودافع عن
وطنك ،عن سوريتك ،فالحياة وقفة عز
فقط ،مارسوا البطولة وال تخافوا الحرب
بل خافوا الفشل ،فليس عار أن ُننكب
بل العار ان ُتح ّولنا النكبات من رجال
أقوياء الى رجال ضعفاء.
وأك��د الملحم أنّ الحركة القومية

االجتماعية هي حركة ٍّ
حق وعد ٍل ورقي،
وهي حتما ً حركة نجاح وتقدم .وواجب
القوميين االجتماعيين يقضي بأن
يحاربوا االنقسامات والمفاسد ،وأن
ينشروا عقيدتهم الداعية الى الوحدة
القومية ال��ج��ام��ع��ة ،وب��ن��اء اإلن��س��ان
المناقبي ال��ذي يضع مصلحة األم��ة
فوق ك ّل مصلحة ،ويحافظ على الوطن
وال��دول��ة واألم�ل�اك العامة وال��ث��روات
القومية ويكون العين الساهرة على
سالمة المجتمع وأم��ن��ه واس��ت��ق��راره،
ومنبّها ً م��ن الخيانة وال��خ��ون��ة ومن
الفساد والفاسدين ومتصدّيا ً لهم .ولذلك
نقول إنّ مسؤوليتنا كبيرة ألنها تعني
مصير بالدنا ،وأنتم أيها القوميون كما
كنتم دائما ً على قدر المسؤوليات الكبيرة
فحملتموها وخرجتم أق��وي��اء وهكذا
سنكون لنعمل جميعا ً من أجل أن تحيا
سورية ألننا أبناء الحياة العزيزة الذين
«ال يبيعون الشرف بالسالمة وال العز
بتجنب األخطار».
وختم الملحم كلمته بتوجيه التحية
إل���ى رج���ال جيشنا ال��س��وري البطل
ف��ي معركته المقدسة ض�� ّد اإلره���اب
والتطرف ،والتحية إل��ى كافة القوى
الوطنية المقاومة ،ولنسور الزوبعة،
والخلود والمجد لشهدائنا األبرار والعز
والفخر ألسر وعوائل الشهداء ،فمنهم
نستم ّد اإلرادة والعزيمة ،ونحن على
ط��ري��ق شهدائنا س��ائ��رون ول��ن نقبل
بتدنيس أرض الوطن من أيّ معتد وإنّ
النصر آتٍ ال محالة.

كلمة وزارة األوقاف
السورية

وألقى كلمة وزارة األوق��اف رئيس

العلي
شعبة الوقف اإلسالمي في السويداء
الشيخ نجدو العلي ال��ذي أك��د على
الوحدة الوطنية لمواجهة المؤامرة التي
تستهدف الدولة السورية والمجتمع.
وبعدما أوضح مجموعة من المفاهيم
اإلسالمية التي حاولت القوى اإلرهابية
المتطرفة تشويهها ،شدّد الشيخ العلي
على أهمية دور رجال الدين في التصدّي
للفكر اإلره��اب��ي المتطرف ال��ذي ش ّوه
ّ
تحض على المحبة
رسالة الدين التي
ومكارم األخالق وعدم قتل النفس التي
ح ّرم الله قتلها.
واس��ت��ش��ه��د ب��ق��ول ال��زع��ي��م :كلنا
مسلمون لرب العالمين فمنا من أسلم
لله باإلنجيل ومنا من األم لله بالقران
ومنا من أسلم لله بالحكمة وليس لنا

الملحم
من عدو يقاتلنا في ديننا ووطننا وحقنا
إال اليهود ،وكذلك بالمعاني السامية
ال��ت��ي تحملها تحية ال��ح��زب (تحيا
سورية) ،من ّوها ً بالمواقف البطولية
للحزب في قتاله المجموعات اإلرهابية
إلى جانب الجيش السوري البطل.

كلمة «البعث»

ثم ألقى ممثل أمين فرع حزب البعث
العربي االشتراكي في السويداء يحيى
الصحناوي كلمة أشار في مستهلها إلى
أهمية السادس عشر من تشرين الثاني
للحزب السوري القومي االجتماعي
وح���زب البعث العربي االش��ت��راك��ي،
وتحدث عن المؤامرة التي تستهدف
سورية بسبب مواقفها القومية ودعمها

أبو حسون
لقوى المقاومة ف��ي المنطقة ،وع��دم
قبولها التفريط بالحقوق واألراض��ي
العربية المغتصبة ،مؤكدا ً أنّ سورية
ستنتصر بفضل حكمة قيادتها وصمود
شعبها وجيشها البطل ،ون ّوه بالدور
ال���ذي ي��ق��وم ب��ه ال��ح��زب ال��ق��وم��ي في
مواجهة ال��ع��دوان على سورية وحيا
شهداء الجيش وعوائل الشهداء ،كما
وجه التحية إلى قوات الجيش السوري
وال���دف���اع ال��وط��ن��ي وك��ت��ائ��ب البعث
والحزب السوري القومي االجتماعي.

كلمة مركز الحزب

ث���م أل��ق��ى ن��ائ��ب رئ��ي��س المكتب
السياسي في الحزب السوري القومي
االجتماعي العميد بشار يازجي كلمة

الطويل يتسلّم وسام الصداقة

مركز الحزب قال فيها :شهدت الشام
في تاريخها الحديث ،حدثين هامين
وعظيمين ،كان لك ّل منهما أثره البالغ
في مسار نمو حركة الوعي القومي فيها
وتط ّورها.
وق����ال :ت��ش��اء ال��ص��دف أن يكون
المخاض بالحدثين ت ّم بتوقيت واحد
وشهر واحد ويوم واحد ـ  16تشرين
الثاني ،ولكن مع تباعد عدد السنين.
ال��ح��دث األول شهدته ب��ي��روت في
ال��س��ادس عشر م��ن تشرين الثاني
أسس الزعيم سعاده
عام  1932يوم ّ
الحزب السوري القومي االجتماعي.
والحدث الثاني شهدته دمشق في
السادس عشر من تشرين الثاني لعام
 1970يوم قاد الرئيس الراحل القائد
حافظ األسد الحركة التصحيحية.
وقال يازجي :ك ّل من هذين الحدثين
نفس
قاس ومرير في ٍ
جاء نتيجة مخاض ٍ
شغلها اله ّم القومي العام .واحتفالنا
بعيد تأسيس الحزب السوري القومي
االجتماعي ،فكرة تعبّر عن أصالتها
تجسد إرادت��ن��ا ال��واع��ي��ة في
وح��رك��ة
ّ
الحياة واإلرت��ق��اء ،هو احتفال بحدث
تاريخي خطير ومنعطف مصيري ها ّم
ستظ ّل تتكشف لنا أبعاده ومراميه كلما
ارتقينا درجة في سلم اإلدراك والوعي
والتميّز لشخصنا ومقاصدنا الكبرى
في الحياة ،وأهدافنا السامية في هذا
الوجود ،واحتفالنا بعيد التأسيس هو
احتفالنا بوعي األمة لحقيقتها ،المعبّر
عنها ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي ،بالحركة السورية القومية
االجتماعية.
وقال يازجي :انّ حزبنا ومن موقعه
الشريك في مشروع الدولة والمجتمع،
ومن موقعه المقاوم لمشروع إسقاط

س��ي��ادة ال��دول��ة ،وال��م��ؤم��ن بمشروع
المقاومة والوقوف الى جانب القيادة
السورية ومواجهة هذه المؤامرة التي
تستهدف الدولة وخياراتها ودوره��ا
وح��ض��وره��ا ...نقول للعالم بأسره
من جبل ال��ع��رب ،جبل سلطان باشا
األط��رش ،جبل الشهداء والتضحيات
إنّ المؤامرة على سورية سقطت وانّ
انتصار سورية أصبح مؤكدا ً بفضل
حكمة قيادتها وتضحيات شعبها
وبسالة جيشها ومقاومتها.
وأش��ار يازجي إلى أنّ ما ي��دور في
المنطقة أصبح واضحاً ،وها نحن نرى
أنّ جميع المتو ّرطين في استهداف
سورية على مدى السنوات الماضية
تهتز أدوارهم دوليا ً وإقليمياً ،فالمملكة
السعودية تنظر بخوف الى المفاوضات
ال��ن��ووي��ة بين ال��غ��رب وإي����ران ،وهي
مذعورة على بيتها الداخلي ،أما تركيا
فتد ّرب ما يُس ّمى المعارضة السورية
إلسقاط الدولة ،والتو ّرط التركي في
دعم «داع��ش» ب��دأت تتكشف فصوله
بالبراهين واألدل��ة ،وفي نفس الوقت
تتع ّرض للضغط للدخول في التحالف
ال��غ��رب��ي ت��ح��ت ع��ن��وان ال��ح��رب على
«داع���ش» ،أم��ا الغرب فيقف ضعيفا ً
وق��ل��ق��ا ً م��ن أن ت��رت�� ّد عليه الموجات
اإلرهابية التي أرسلها إلى بالدنا.
وأكد يازجي أنّ سورية قيادة وجيشا ً
وشعبا ً تقف شامخة ف��ي صمودها
وثباتها وتجبر الجميع على اإلق��رار
بثوابتها وقراءتها للخطر اإلرهابي
ال��ذي اعتبرته أول��وي��ة منذ البداية،
وقدّمته على جميع العناوين األخرى.
وأشار يازجي إلى أنّ ك ّل شيء تغيّر
بفعل القيادة الحكيمة للرئيس بشار
األس��د ،ال��ذي استطاع ومعه الجيش
والشعب قلب ال��م��ع��ادالت لمصلحة
سورية ،وأثبت الجيش السوري أنه
الجيش العقائدي القادر على تحقيق
اإلن���ج���ازات ال��ك��ب��ي��رة ،وق���د ب���ات من
الجيوش المص ّنفة عالميا ً في قدرتها
على مواجهة اإلرهاب والقضاء عليه.
ف��أل��ف تحية إل���ى ال��ج��ي��ش ال��س��وري
ال��م��ق��اوم وأل���ف تحية إل��ى شهدائنا
األب��ط��ال الذين ارت��ق��وا دف��اع��ا ً عن هذا
الوطن وأرضه وشعبه ض ّد هذا الفكر
التكفيري الوهابي ،وألف تحية ألبطال
المقاومة ،ولرفقائنا في كتائب البعث
والدفاع الوطني.
والتحية أي��ض��ا ً وأي��ض��ا ً لكم نسور
الزوبعة من الالذقية وكسب وحمص
وص���دد ال���ى ال�����زارة وال��ح��ص��ن ،ال��ى
جبوريت ومورك ،الى كفرزيتا ومعلوال،
الى صيدنايا ومعرة صيدنايا ،الى ازرع
وخبب ،الى عين ترما والدخانية ،الى
مخيم الوافدين وجرمانا والكباس ،الى
القنيطرة ،الى حينة وعرنة والزبداني
وج��ب��ل ال��ش��ي��خ وال���س���وي���داء .وان��ن��ا
لمنتصرون بفضل إرادة شعبنا العظيم،
الشعب السوري الذي آمن بأننا مالقون
أعظم انتصار ألعظم صبر في التارخ.
وتخللت االحتفال قصيدة من وحي
المناسبة ألقاها ناصيف أبو حسون.
وفي الختام ت ّم تكريم رئيس مجلس
م��دي��ن��ة شهبا ع��م��اد ال��ط��وي��ل ،حيث
قدم ناظر اإلذاع��ة واإلع�لام زياد الزير
لمحة موجزة عن األعمال التي يقوم
بها الطويل خدمة لوطنه ومتحده
االجتماعي ،وتعاونه مع الحزب في ك ّل
المجاالت ،وتال مرسوم رئيس الحزب
األمين أسعد ح��ردان بمنحه «وس��ام
الصداقة» ال��ذي تولى يازجي تقليده
إياه بمشاركة الصحناوي والملحم.

تعجل في قيامة جديدة للإ�سالم الح�ضاري في العالم العربي
عريجي :الحاالت الم�ش ّوهة للإ�سالم ّ

حا�صبيا

عريجي

سليقا

عريجي

أحيت منفذية حاصبيا في الحزب
ال��س��وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي عيد
التأسيس ،فنظمت ن��دوة بعنوان:
«لبنان في ظ ّل المخاطر واالستهداف»،
تحدث فيها عضو المكتب السياسي
المركزي في الحزب السوري القومي
االجتماعي جبران عريجي ،بحضور
م��ن��ف��ذ ع���ام ح��اص��ب��ي��ا ل��ب��ي��ب سليقا
وأعضاء هيئة المنفذية ،وممثلين عن
حزب الله ،الحزب التقدمي االشتراكي،
الحزب الديمقراطي اللبناني ،الحزب
الشيوعي اللبناني ،وع��ن النائبين
أن��ور الخليل ود .قاسم ه��اش��م ،كما
حضر مسؤول تيار العروبة للمقاومة
والعدالة االجتماعية رياض خليفة،
ورؤس����اء ب��ل��دي��ات منطقة حاصبيا
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ومخاتيرها ،ع��دد م��ن رج���ال الدين
وفاعليات اجتماعية وتربوية ،وجمع
من القوميين والمواطنين.
استهلت الندوة بترحيب وتعريف
من حسين أبو دهن ،ثم كلمة مديرية
حاصبيا ألقاها ربيع ذياب أكد فيها أن
حاصبيا تقف خلف جيشها الوطني
ال��ب��اس��ل ب��ال��ت��ص��دّي ل��ق��وى اإلره���اب
والتطرف ،الفتا ً إلى أنّ مصدر اإلرهاب
هو العدو الصهيوني ال��ذي يستغ ّل
الضعفاء لتحقيق مشروعه في احتالل
أرض��ن��ا وس��رق��ة خيراتها وم��وارده��ا
الطبيعية.

سليقا

وأل��ق��ى منفذ ع��ام حاصبيا لبيب

سليقا كلمة حيا في مستهلّها مؤسس
الحزب وباعث النهضة ،ثم تطرق إلى
الوضع العام في منطقة حاصبيا،
مؤكدا ً أنّ أهلنا في هذه المنطقة ،من
شبعا وكفرشوبا وسائر القرى هم من
سيتصدّون بك ّل قناعة وبسالة لخطر
اإلرهاب والتطرف ،ولن يسمحوا بأيّ
ثغر أمنية يحاول أن يستغلها العدو
الصهيوني.
وقال :هذه المنطقة قدمت الشهداء
دفاعا ً عن األرض والكرامة ،وأهلها
قاوموا االحتالل والعدوان على مدى
ع��ش��رات السنين ،وه��م متمسكون
بوحدتهم وانتمائهم معلنين الوقوف
مع الجيش اللبناني ،متكاملين مع
المقاومة التي حققت االنتصارات.

أم���ا ع��ري��ج��ي ف����رأى أنّ ال��ت��ط��رف
والتعصب واألصولية التي أبتلي بها
ّ
«اإلس�لام» تنتج إرهابا ً دمويا ً وجرائم
وحشية ،وهذا ما اب ُتليت به المسيحية
وأدّى إلى حروب دموية ...والمانيا عندما
التعصب تح ّولت الى فاشية،
أصابها
ّ
وهذا دليل على أنّ األفكار والمعتقدات
تتأرجج بين الحضارة والهمجية.
وأش��ار عريجي إل��ى أنّ ما تقوم به
حركاتالتعصبوالتطرفمنممارسات
همجية مش ّوهة لإلسالم ومسيئة للدين،
ستخلق ردة فعل ،تعجل ف��ي قيامة
جديدة لإلسالم الحضاري في العالم
العربي ،ركيزته اإلنسان.
وق��ال :نحن ندعو إل��ى فصل الدين
عن الدولة وع��ن السياسة وليس عن
المجتمع .وقد تعلّمنا من سعاده أنه
«عندما يتقدّم المجتمع يتقدّم معه
ال��دي��ن ...وعندما يتراجع المجتمع

يتراجع معه الدين» ،ولذلك فإنّ الحديث
عن إص�لاح ديني ال يح ّل المشكلة وال
يحقق الهدف ،ألنّ المطلوب هو إصالح
اجتماعي اقتصادي سياسي شامل.
وت��اب��ع :إنّ ان��ف��ج��ار المجتمعات
العربية ،هو نتيجة فائض العصبية
والتطرف داخل هذه المجتمعات ،وهذا
مرض خطير يقوم على كره الحاضر
وال��خ��وف م��ن المستقبل ،وتفشيه
إنما هو نتيجة غياب الفكر التنموي
ف��ي المجتمعات العربية بأبعاده
االجتماعية واالقتصادية والتربوية
والتعليمية.
وقال عريجي :إنّ الغرب يستخدم
ك�� ّل األف��ك��ار ف��ي حربه على المنطقة،
ور ّوج فكرة أنّ مجتمعنا والمجتمعات
العربية تعاني استبدادا ً سياسيا ً ومن
غياب الحرية والديمقراطية ،واستطاع
أن ي��ر ّوج فكرة أنّ هناك ربيعا ً عربيا ً
س��ي��ؤدّي إل���ى دي��م��ق��راط��ي��ة م��وع��ودة
وي��ح�� ّول المنطقة إل��ى واح���ة حرية.

ذياب
وهذا أتاح للقوى المتطرفة أن تتحرك
بغطاء غربي وإقليمي وعربي لتشكل
أداة التفجير ،وذل��ك في م��وازاة قيام
بعض النخب الليبرالية والديمقراطية
بالتنظير ل��ـ»اإلس�لام السياسي» من
خالل زواج غير شرعي بين هذه النخب
والتيار اإلسالمي المتطرف ،وذلك ألنّ
النخب بال جمهور فوجدت ضالتها في
الجمهور اإلسالمي المتطرف.
وشدّد عريجي على أنّ أساس الحرية
احترام التعدّد والتن ّوع واالعتراف بحق
االختالف ،والحرية الدينية تعتبر أم
الحريات ،الفتا ً إلى أنّ معظم األزمات
والصراعات تنتج عن انحراف األكثريات
الدينية نحو شطب اآلخر المختلف ،وهذا
ما يؤدّي إلى مزيد من استنفار األقليات
وانغالقها ألنها محكومة بهواجس البقاء
والخصوصية .معتبرا ً أنّ المصارحة
والمصالحة بين الشرائح االجتماعية
في العالم العربي ال تت ّم إال باستعادة
حركة االنتماء القومي والعربي.

أبو دهن
ورأى عريجي أنّ م��ا يحصل في
س��وري��ة ،ليس ث���ورة ،ب��ل ه��ن��اك ق��رار
بإسقاط ال��دول��ة وص���وال ً إل��ى إسقاط
المجتمع ،تحت عنوان حرب المجتمع
على ذات���ه ،وم��ا يحصل على األرض
هو تتمة لمعاهدة «سايكس ـ بيكو»،
أي تفريع جديد لها وليس إلغاءها،
فـ»سايكس ـ بيكو» هي ح��دود النفط،
وح���دود «إس��رائ��ي��ل» ،وب��ال��ت��ال��ي هي
الحدود التي تمنع وحدة بالدنا والعالم
العربي.
ولفت إل��ى أنّ االستقرار في لبنان
هو استقرار مستم ّر ،طالما أنّ سورية
ص��ام��دة ومتماسكة ،ول��و أنّ الدولة
السورية انهارت لكان لبنان اليوم في
آتون حرب أهلية .ألنّ واقع لبنان هو
انعكاس طبيعي لواقع سورية.
وأك���د ع��ري��ج��ي أنّ ه��ن��اك ض���رورة
للحوار بين حزب الله وتيار المستقبل،
خدمة الستقرار لبنان وأم��ن��ه ،وهذه
مسؤولية تقع على عاتق الطرفين.

الفتا ً إل��ى أنّ الجميع في لبنان يقول
إنّ األمن واالستقرار أولوية ،لكن هناك
فريقا ً يريد توظيف هذه األولوية بهدف
تعطيل الحياة الديمقراطية والسياسية،
وهذا ي��ؤدّي إلى تآكل الدولة وإفراغها
وإسقاطها .لذلك يجب أن تكون أولوية
االس��ت��ق��رار م��ق��رون��ة بتفعيل الحياة
السياسية عبر االنتخابات والممارسات
الديمقراطيةالحقيقية.
وكان عريجي استه ّل كلمته باإلشارة
إل���ى أنّ حاصبيا ب��ت��ن�� ّوع شرائحها
االجتماعية ووحدتها وتوحدها في
مقاومة االحتالل الصهيوني واإلرهاب
والتطرف ،تمثل نموذجا ً رائعا ً لوحدة
الحياة التي نتطلع إليها ونعمل في
سبيلها على مستوى ك ّل بالدنا .مؤكدا ً
انّ نسيج الوحدة في مناطقنا وفي ك ّل
بالدنا مهدّد بالخطر ،بسبب عصبيات
ت��م��ارس اإلره���اب باسم ال��دي��ن ،وه��ذا
أخطر تح ّد يواجه مجتمعنا ،ال بل ك ّل
المجتمعاتاإلنسانية.

