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احتفال في �ضهور ال�شوير بمنا�سبة العيد الـ 82لت�أ�سي�س «القومي»

خني�صر :ندعو �أبناء �شعبنا �إلى الحوار والوحدة �أما مع الأعداء المحتلين والإرهابيين فال مهادنة وال تهاون
ّ
ي�ضل الطريق َمن ا�ستر�شد بفكر �سعاده ومواقفه
مرهج :لن
أحيت مديرية ضهور الشوير ـ عين
السنديانة التابعة لمنفذية المتن الشمالي
في الحزب ال��س��وري القومي االجتماعي
العيد الـ 82للتأسيس باحتفال ّ
نظمته
في مطعم «ضهور ب�لازا» ،حضره العميد
عصام حريق ،ناموس مكتب رئاسة الحزب
رندة بعقليني ،المندوب السياسي لجبل
لبنان الشمالي نجيب خنيصر ،منفذ عام
المتن الشمالي سمعان الخراط وأعضاء
هيئة المنفذية ومدير وأعضاء هيئة مديرية
الشوير.
كما حضر الوزير والنائب السابق بشارة
مرهج ،رئيس بلدية الشوير ـ عين السنديانة
حبيب جوكا مجاعص ،رئيسة جمعية
نور مارلين ح��ردان ،ممثل التيار الوطني
الحر ع��ادل ع��ون ،م��س��ؤول ح��زب البعث
في جبل لبنان صالح بو صعب ،ممثلون
عن األحزاب والقوى الوطنية في المنطقة،
وفد من الدفاع المدني ،رؤس��اء وأعضاء
مجالس بلدية واختيارية وجمعيات أهلية
وفاعليات اجتماعية وتربوية ورياضية.
استه ّل االحتفال بالنشيدين اللبناني
وال��س��وري القومي االجتماعي ،ثم كانت
كلمة تقديم وتعريف لنسرين عطايا أبو زيد
قالت فيها« :التأسيس هو التعبير األمثل
عن اإليمان ال��ذي ترجمه أنطون سعاده
إلى واقع ،وأراد من خالله أن يتح ّول هذا
اإليمان إلى قوة فاعلة تنتفض على أفكار
بالية مكبّلة بأصفاد الطائفية والمذهبية
والكيانية ،وتنتقل باألمة من حالة التفرقة
والتفتيت والشرذمة إلى الحالة القومية
الموحدة التي تنهض بالمجتمع وترسي
تقدمه على نابضة بالحياة».

مديرية الشوير

وأل��ق��ت كلمة م��دي��ري��ة ال��ش��وي��ر بيرال
ح��اط��وم واستهلتها ب��ال��ق��ول« :نجتمع
اليوم في الشوير ،في محراب النهضة
السورية القومية االجتماعية ،حاضنة
ال��ع��رزال ،بلدة العز ،بلدة ال��رم��ز ،قلعة
العنفوان ومعقل األحرار ،حيث في ظ ّل ك ّل
صنوبرة من صنوبراتها ووراء ك ّل صخرة
من صخورها وفي ك ّل شارع من شوارعها
حكاية ع ّز ووقفة بطولة وأسطورة مقاوم
أبى أن تد ّنس أرضه فانطلق إلى الجبهة
ليح ّرر األرض ويحميها ،مردّدا ً لن تكوني
ل��س��وان��ا ،ي��ا شرايين دم��ان��ا ،سوريانا،
سوريانا».
ورأت ح��اط��وم ألاّ خ�لاص ألم��ت��ن��ا إال
بمشروع النهضة ،مشروع الحزب السوري
ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي ،م��ش��روع محاربة
الطائفية وم��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد وتطبيق
العدالة االجتماعية ،ومقاومة االحتالل
ال��ي��ه��ودي ،هكذا تنتصر ب�لادن��ا ،وهكذا
ننتصر بشعبنا ،وهكذا سيبقى إيماننا أن
ليس لنا من عدو يقاتلنا في ديننا وأرضنا
وحقنا إال اليهود.
وختمت قائلة« :ليكن عيد التأسيس فعل
إرادة ووقفة حياة ،ولنكن قوميين كما أرادنا
سعاده ،ولنعمل بهدي تعاليمه ،ولنكن
أوف��ي��اء لدماء شهداء الحزب واألم���ة ،من
خالل نضالنا المنتظم في إطار المؤسسة
الحزبية ،حتى يكون مثمرا ً ومنتجا ً وصوال ً
إلى تحقيق أهدافنا السامية والنبيلة».

وألقى مرهج كلمة بالمناسبة قال فيها:
«ه��ذا العيد ال��ذي يتجدّد كلما انتمت إلى
صفوفه شابة تتطلع إلى المستقبل بأمل،
وكلما وقف مناضل فيه يتصدّى ألشباح
التعصب والعنف والغل ّو ،وكلما انتفض
ّ
فيه صديق رافعا ً راية النهضة والوحدة
القومية ،وكلما استعاد أم��ن��اؤه ذك��رى
االنطالقة وسط ظروف االنتداب الفرنسي
وقهره وريائه ،وكلما ارتقى منه شهيد يدافع
عن أهله وأرض��ه ومبادئه ،وكلما مشينا
على دروب العرزال ال��ذي احتضن مشهد
النظرة العميقة والموقف المسؤول لفتى
أغ ّر رفض االستبداد والخنوع واالستعمار،
فتطلع إلى ذرى صنين ،وأخذ على نفسه
عهد الوفاء لشعبه وقضيته وأمته ،مناضالً
في سبيل حقها المهدور في ميادين البيع
وال��ش��راء ...في سبيل حريتها المصادرة
من قبل االستعمار واإلقطاع والملتحقين
بهما م��ن ضعاف ال��ن��ف��وس ...ف��ي سبيل
بيادرها التي ز ّودت أهل الشرق والغرب...
في سبيل جمالها الذي عاله الغبار جراء
اإله��م��ال واالستهتار واالس��ت��ن��زاف ...في
سبيل وجودها وعزتها وكرامتها.»...
وأضاف مرهج« :الحياة بالنسبة إليه
موقف إيجابي وعمل دؤوب وسعي مستمر
وخ��ط��وات تتصاعد على طريق العطاء،
حتى تتالقى جداول الخير وتتكامل بوقفات
الصمود والع ّز ومبادرات الشهداء ،فيزهر
شهر الحصاد ويعلو صوت النهضة ممزقا ً
غياهب السكون والطغيان ،متح ّوال ً إلى تيار
جارف يهز النفوس ويح ّفز الهمم ويزيل من
أمامه جدران التفرقة والهوان ،ويسقط من
حوله مباني رطبة ّ
عششت فيها خفافيش
الليل ،تيار جارف يصاحب الثورة والضياء،

أنطون سعاده ابن الشوير البا ّر أنّ العبء
ك��ب��ي��ر ،وأن ال��م��س��ؤول��ي��ة عظيمة وأن ال
مجال للسكوت على االحتالل والمساومة
تمس الوجود
على القضايا الكبرى التي
ّ
والمصير ،فوهب نفسه لألمة على طريق
محفوفة بالمخاطر ال هوادة فيه وال تراجع،
طالبا ً من حزبه أن يكون قدوة في التصدّي
لجحافل الغزاة ،وموقعا ً للفكر الحر ،ومثالً
في التعامل مع الناس من منطلق األخالق
والعطاء ،وميدانا ً للتالقي والوحدة ،وإرادة
ال تلين في وجه االنقسام العرقي أو التمييز
الديني أو التعصب المذهبي.
وف��ي نضاله العنيد من أج��ل األه��داف
النبيلة التي وقف لها نفسه لم يقبل بمجد
زائ��ف أو م��ال ط��ارف ،وإنما تطلع برفقة
المناقب وصحبة القيم إلى خدمة شعبه
وإعالء شأن أمته وتحرير إرادتها وأرضها
من ظلم االحتالل ورعونة االستغالل ،كان
من أهل الرسالة ،اختار في سبيل القضية
المسالك الوعرة التي تفضي إلى حصاد
عظيم بدال ً من مباهج الحياة التي تفضي
إلى األنانية والخيبة.
وب��ع��د ال��ت��أس��ي��س ال��ص��ع��ب وال��ن��ض��ال
المضني واختتام المسيرة باالستشهاد،
أرى اليوم وجهه الباسم ينظر باطمئنان
إل���ى ع��م��ارة ح��زب��ه وم��درس��ت��ه ،إذ ي��رى
في مدارهما فتية يتح ّملون المسؤولية
القومية ،ويعتنقون المبادئ اإلنسانية،
يقاومون الجهل والجاهلية واالنحطاط،
يتصدّون لك ّل أشكال الجمود والصنمية
وع��ب��ادة الشخصية ال��ت��ي تناقض قيم
الحياة السامية وحركتها الصاعدة إلى
ال��ع�لاء ،فالسياسة بالنسبة ل��ه ل��م تكن
شأنا ً منفصالً عن المبادئ ،وإنما كانت
تجسيدا ً لها وترجمة عملية لمضمونها،
لذلك كانت حياته مليئة بالجهاد وعنوانا ً

مرهج

ننتصر بالشعب ال عليه ،ونتفانى إلعزازه
ال إلذالله ،كل ذلك بعقلية أخالقية جديدة
هي أثمن ما يقدمه الحزب السوري القومي
االج��ت��م��اع��ي ل�لأم��ة ،لحاضرها وغدها
وأجيالها المتعاقبة ،وأنتم ،أنتم يا أبناء
المتن ،يا أيها األوفياء ،أنتم مستقبل األمة
وأنتم عزها ونصرها».
وأض��اف« :بعض شعبنا أس��اء فهمنا
لفترة طويلة ،بعامل التربية االنتدابية
والتضليل اإلعالمي ،والمخططات الكبرى
المرسومة في الخارج المعادي ألمتنا
وللمنطقة بأسرها .لكن شعبنا بغالبيته
الساحقة ،وباستثناء قلة مكابرة ،قد أدرك

ولن تتوقف ،ألنّ لوقفة الع ّز أثمانا ً باهظة
ترخص إزاءه���ا أج��س��ادن��ا ألنّ قضيتنا
أغلى ،وكرامتنا أ ْول��ى ،فسواء فهمونا أم
أس���اؤوا فهمنا فإننا نعمل للحياة ولن
نتخلى عنها أبداً».
وتابع خنيصر قائالً« :نحن ال نعتبر أيّ
فئة من شعبنا معادية ،مهما ظلمت ،ألنّ
أهل تلك الفئة هم أبناؤنا وبناتنا ،ولذلك
ما دع ْونا سوى إلى الحوار وما شددنا
إال على الوحدة الداخلية والسلم األهلي
واألم��ن واالستقرار ...نعم لدينا مواقفنا
الثابتة في السياسة ،في الشؤون الوطنية
والقومية ،في الثالثية الواجبة الشعب

مرهج

خنيصر

أبو زيد

حاطوم

عالء الدين

ينزل بردا ً وسالما ً على فتية وفتيات أضنى
عليهم الدهر وأطبق عليهم الكهف ،فخرجوا
وأطفالهم لرؤية الشمس تبدّد الظلمة ،تطرد
لصوص الهيكل ،تزلزل أعمدة االستبداد،
ت��ردع عصابات المستغلين المتالعبين
بقوت الشعب وأمواله وغذائه وطرقاته
وإدارت���ه وم���وارده ،المتاجرين بحقوقه،
المز ّورين إرادت��ه ،المتكبّرين على أبنائه،
األذالء أمام أعدائه».
وقال مرهج« :لقد أدرك المفكر والمناضل

للتضحية من مرحلة االنطالق إلى لحظة
االستشهاد ،فقد عاش حياته زاهدا ً بالمال،
مفطورا ً على ال��ودّ ،مترفعا ً عن المناصب،
متمسكا ً بالمبادئ ،محترما ً للخصومة،
متنسكا ً
مقبالً على الحوار ،مط ّورا ً لألفكار،
ّ
في المطالب ،عنيدا ً في الحقُ ،مص ّرا ً على
العطاء وصوال ً إلى الشهادة.
لك ّل ذلك لن يض ّل الطريق من استلهم
أف��ك��اره واسترشد بمواقفه .ول��ن تتع ّذر
عليه معاينة الرؤية الصحيحة وسلوك

لجبل لبنان الشمالي نجيب خنيصر
وفيها ق��ال« :إن��ه عيد التأسيس ...نعم
ولكن ما التأسيس ومعناه ودوره؟
التأسيس ينبوع تفجر عام  1932في
التربة المعطاء ،وما زال يسقي العطاشى
حتى اليوم ،هو ثقافة حياة ونهج حياة،
حركة نضال وح��ال��ة ع�� ّز ،خدمة شعب
أراده الزعيم أنطون سعاده أمة جديدة،
ترفل بالكرامة والسيادة والحرية القومية
والبحبوحة الجماعية ،لذلك علّم أننا

حاجة بالدنا إلى الفكر النهضوي والعمل
النهضوي ،وه��ذا الشعب أضحى يعلم
من ك��ان المدافع الحقيقي عن استقالل
لبنان ،منذ المواجهة م��ع الفرنسيين
المحتلين عام  ،1943إلى المواجهة مع
العدو الصهيوني منذ ما قبل إعالن كيانه
الغاصب حتى اليوم ،بدليل شهادة الدم
التي أداها سعيد فخر الدين وحسين البنا
وخالد علوان وسناء محيدلي ومحمد
ع��واد ،وقوافل الشهداء التي ما توقفت

والجيش وال��م��ق��اوم��ة ،فتحية م��ن قلب
المتن النابض عنفوانا ً وأصالة ووطنية،
تحية من الشوير بلدة العز إلى شعبنا
الوفي وجيشنا الباسل ومقاومتنا األبية،
نعم ،لدينا مواقفنا الثابتة أيضا ً في إدراك
الخطر الصهيوني والتصدي الشامل له
فكرا ً وميداناً ،تاريخا ً وجغرافيا ،إعالما ً
وحربا ً نفسية ،احتالال ً واستيطاناً ،تطبيعا ً
ومشروعا ً سرطانياً .هذه المواقف نعتز
باتخاذها وممارستها ألنها مرتبطة بأهلنا،

�أر�سالن ومراد :الم�ؤتمر الت�أ�سي�سي
هو الحل للأزمات اللبنانية
توافق رئيس الحزب الديمقراطي
ال��ل��ب��ن��ان��ي ال��ن��ائ��ب ط�ل�ال أرس�ل�ان
والنائب السابق عبدالرحيم مراد
على أن الحل لألزمات اللبنانية يكمن
في المؤتمر التأسيسي ال��ذي يعيد
بناء هيكلية جديدة سليمة تمنح
االستقرار للبلد على المدى الطويل.
وك��ان أرس�لان استقبل وف��دا ً من
«ال��ل��ق��اء ال��وط��ن��ي» ب��رئ��اس��ة م��راد،
وع��ض��وي��ة ال��ن��ائ��ب ق��اس��م هاشم
والنائبين السابقين زاهر الخطيب
ووج��ي��ه البعريني ،العميد حافظ
شحادة وهشام طبارة ،في حضور
رئيس المجلس السياسي نسيب
الجوهري واألمين لعام للحزب وليد
بركات.
بعد اللقاء ،قال مراد« :تداولنا في
مجمل األوضاع المحلية واإلقليمية،
وملف األس��س األمنية والعسكرية
وأجمعنا على ضرورة تقديم الدعم
المطلق للجيش اللبناني والتنسيق
م��ع س��وري��ة وال��م��ق��اوم��ة لمواجهة
اإلرهاب المتفشي».
وأضاف« :كما تطرقنا إلى الملفات
السياسية العالقة على رغم أن هذا
الوضع ليس ج��دي��داً ،إنما كل يوم
تزيد المسائل العالقة تعقيدا ً منذ
االس��ت��ق�لال وال سيما بعد الطائف
وتتفاقم سوءا ً من ناحية االستحقاق
الرئاسي أو النيابي أو الحكومي».
واعتبر مراد «أن الكيان اللبناني
ي��ع��ان��ي م��ن م���رض س��رط��ان��ي منذ
ت��أس��ي��س��ه وق����د ص����دق ال��ج��ن��رال
الفرنسي ك��ات��رو حين ق���ال« :لقد
أعطيناهم اإلستقالل ولكن لم نعطهم
اإلستقرار» .وال بد من معالجة هذه
المسألة ليس بجرعات مهدئة إنما
باستئصال المرض من أساسه من
أجل معالجة هذا النظام بغية ايجاد
الحلول لكثير من المشاكل السياسية
واإلقتصادية والحياتية الذي يعاني
منها المواطن».
ورأى أن «الحل يكمن في المؤتمر
التأسيسي الذي يعيد بناء هيكلية
جديدة سليمة تمنح االستقرار في
البلد على المدى الطويل».
أما أرسالن فأشار إلى أن «اللقاء
تمحور على موضوعين أساسيين،

الطريق القويم والتمييز بين الغث والثمين،
ولن يصعب عليه االختيار بين المقاومة
والخنوع ،أو بين االعتدال والتطرف ،أو
بين ال��وح��دة واالن��ق��س��ام ،أو بين التطور
والتحجر ،أو بين االستقرار والفوضى،
أو بين العمل وال��ق��ع��ود ،أو بين البناء
والتخريب ،أو بين جيش يستشهد أبناؤه
من أجل الوطن والشعب وبين الخارجين
على القانون من مدّعي التديّن الممسكين
ب��أع��ن��اق ال��م��خ��ط��وف��ي��ن المستحضرين
للعصبية الدينية والممارسات الوحشية
المتنكرين لمبادئ الدين الحنيف الذي
يرفض اإلث��م وال��ع��دوان ويرفض أن تزر
وازرة وزر أخرى.
م��ن استلهم واس��ت��رش��د بمواقفه ،لن
يصعب عليه اك��ت��ش��اف أهمية االل��ت��زام
بمساندة الجيشين اللبناني والسوري في
مسيرتهما الصعبة التي تفرض التنسيق
بينهما لمواجهة الغل ّو والعنف والجهل
واإلره���اب على طريق األم��ن واالستقرار
واحترام حرية اإلنسان وكرامته.
ومن استلهم أفكاره واسترشد بمواقفه
لن يصعب عليه اكتشاف أهمية االلتزام
بالقضية الفلسطينية وح��ق شعبها في
الوجود حرا ً على أرضه الحرة وفي كنف
دولة حرة يرتفع بنيانها على أنقاض كيان
غاصب ونظام عنصري متعصب يعتقد انه
من خالل القمع واإلرهاب والتهويد يستطيع
لوي عنق التاريخ وتغيير مسيرة الحياة».
وختم مرهج قائالً« :إن عظمة التأسيس
أن يبقى حيا ً فينا ،وأن نبقى أحياء في
فضائه الفسيح مهما طال المسار ومهما برز
من صعاب».

كلمة الحزب

وألقى كلمة الحزب ،المندوب السياسي

رحبوا بالحوار بين حزب اهلل و«الم�ستقبل» ت�شييع ال�شهيد نور الدين في كفررمان

الأحزاب في البقاع الأو�سط دعت للتن�سيق
بين الجي�شين اللبناني وال�سوري

ممثل مقبل وقهوجي :دماء ال�شهداء
لن تزيدنا �إال �إ�صرار ًا على م�سيرة االنقاذ

دانت األحزاب الوطنية والقومية في البقاع األوسط الهجمات المتكررة
على الجيش اللبناني ،مؤكدين الدعم الكامل له ،وضرورة التنسيق بين
الجيشين اللبناني والسوري.
جاء ذلك في بيان لألحزاب عقب اجتماعها ال��دوري في مركز قطاع
العالقات لحزب الله ـ شتورا ،واستهلته بالترحيب بـ«الحوار المتوقع
بين حزب الله وتيار المستقبل ،نظرا ً الى ما يمكن أن يتركه من آثار
إيجابية متعددة على الساحة اللبنانية».
ولفت المجتمعون إلى «أنّ قطع الدعم عن النازحين السوريين من
المؤسسات الدولية ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة» ،وطالبوا
المؤسسات الرسمية المعنية معالجة حركة الدخول والخروج على
الحدود .وشدّدوا على ضرورة السعي إلى «تحرير العسكريين المخطوفين
لدى التكفيريين اإلرهابيين» ،مهنئين بتحرير عماد لبنان عيّاد.
ودان المجتمعون الهجمات المتكررة على الجيش اللبناني ،مؤكدين
الدعم الكامل له ،وض��رورة التنسيق بين الجيشين اللبناني والعربي
السوري ،مقدمين العزاء بشهداء الجيش.
وتطرقوا إلى الموضوع الصحي وما تركه من تداعيات على الوضعين
اإلجتماعي واإلقتصادي والحياتي ،مطالبين بتعميم اإلصالحات على
جميع الوزارات والمؤسسات واإلدارات الرسمية.
وعلى الصعيد الفلسطيني ،طالب المجتمعون بموقف عربي رسمي
وشعبي واض��ح مما يحصل في المسجد األقصى وفلسطين .ورأوا أن
الوضع السوري ميدانيا ً على المستوى العسكري والسياسي يتطور
إيجابيا ً أمام الهجمة اإلقليمية والدولية.
وعلى المستوى ال��دول��ي ،اعتبر المجتمعون أن التحالف الدولي
العسكري لمواجهة «داع��ش» ليس صادقا ً في محاربة اإلره��اب ،بدليل
«المنظر إلسقاط الرئيس ّ
ّ
بشار األسد»،
استقالة وزير الحرب األميركي
وأن التحرك الروسي الدولي في مقاربة األزمة السورية وحلّها سياسياً،
يأتي في إطار «القضاء على اإلره��اب» .وأك��دوا أن «ال��دور اإليراني هو
عامل أساس ومؤثر في ح ّل القضايا الخالفية السياسية العالقة على
المستويين اإلقليمي والدولي».

مصطفى الحمود

أحمد موسى

ارسالن مستقبالً اللقاء الوطني
أولهما حماية ما تبقى من األمن في
ظ��ل ال��وض��ع األم��ن��ي الخطير ال��ذي
يهدد كل اللبنانيين وبالتالي العيش
المشترك والمواطن في شتى ميادين
حياته ،وقد تفشى اإلرهاب ال ليهدد
اللبنانيين فقط ب��ل األم��ن الدولي
برمته .وبالتالي يجب التنسيق
بين الجيشين اللبناني والسوري
وال��م��ق��اوم��ة للحفاظ على سالمة
اللبنانيين وسالمة البقاع والحدود
اللبنانية وضبطها من كل أشكال
التهريب الذي كان سابقا ً يعد جريمة
وبات اليوم عملية إرهابية».
وأض����اف« :ك��ث��ر ال��ح��دي��ث ح��ول
مسألة القوانين اإلنتخابية وكل
طرف يرى القانون األنسب له على
قاعدة «تفصيل الطقم على أساس
ال��زر وليس العكس» ،وهنا تكمن
المصيبة .فقد أكدنا في هذا اللقاء ،أن
المهدئات لم تعد تصلح ألي حل في
ظل تفاقم األزمات السياسية».
وج��دد الدعوة ال��ى «قيام مؤتمر
تأسيسي بغية إع��ادة بناء الدولة
اللبنانية التي تلفها الشوائب نتيجة
النظام القائم على أساسه البلد».
ووج���ه رس��ال��ة ال���ى البطريرك
الماروني الكاردينال بشارة الراعي
أب���دى فيها اس��ت��ع��داده للقائه في
«أقرب فرصة ممكنة» ،وقال« :ليس
صحيحا ً أن أح��دا ً يطالب بالمؤتمر
التأسيسي على خلفية المثالثة او
المرابعة وال المخامسة».

م��ن ج��ه��ةأخ��رى ،استقبل م��راد
وقيادة حزب االتحاد وفدا ً من حركة
«الجهاد االسالمي» برئاسة ممثلها
في لبنان أبو عماد الرفاعي الذي قال
بعد اللقاء« :تباحثنا في ما يجري
ف��ي المنطقة م��ن أزم���ات ومشاكل
تؤثر في القضية الفلسطينية وأكدنا
ضرورة توحيد كل الجهود لمواجهة
م��ا يمارسه ال��ع��دو الصهيوني في
ال��م��س��ج��د االق���ص���ى ،والمستفيد
م��ن االن��ش��غ��ال العربي بالمشاكل
الداخلية».
وأكد أن «مخيم عين الحلوة يرفض
كل أشكال محاوالت جره للدخول في
أتون الصراعات الدائرة في المنطقة
وبخاصة في لبنان».
وقال مراد« :تداولنا قضية وحدة
الفصائل الفلسطينية وكذلك حيينا
كل العمليات التي تستهدف الجيش
الصهيوني سواء في القدس او في
االراضي المحتلة ،آملين بأن تتطور
العمليات ضد هذا الكيان».
وأض������اف« :ك��م��ا ت��ط��رق��ن��ا ال��ى
الغياب العربي عن التحرك لنصرة
القضية الفلسطينية في ظل الحصار
المالي ال��ذي يفرض على الشعب
الفلسطيني من قبل انظمة البترول
العربي وأكدنا انه ال يجوز ان يستمر
الوضع على ما هو عليه ،ونتطلع
ال��ى االه���م ف��ي ه��ذه المرحلة وهو
الوحدة الفلسطينية والتمسك الكامل
بالثوابت الوطنية».

بمجتمعنا ،بمفهومنا للدولة والمجتمع
وال��وط��ن ،وإذا ك��ان ال��وض��ع القائم في
لبنان قد فرض التمديد القسري للمجلس
النيابي ،ف��إنّ حزبنا يدعو إل��ى إج��راء
االستحقاق الرئاسي في أقرب وقت ممكن،
ضبطا ً لوضع المؤسسات ،وتصحيحا ً
للخلل القائم في هيكلية الدولة اللبنانية،
وفي استحقاقاتها السياسية واإلداري��ة
واالقتصادية واألمنية والدستورية.
أم���ا اإلره�����اب ال����ذي ي��ض��رب البشر
والحجر ،الدين والدولة ،األمن واالقتصاد،
األجساد والنفوس ،والذي تمت ّد ناره من
العراق إلى الشام إلى لبنان ،إلى القيم
اإلنسانية ،إلى تهديد الوجود األخالقي
لإلنسان ،والمعاني السامية للرساالت
الدينية ،فال حياد إزاءه ،وال مهادنة وال
ت��ه��اون ،وإال وق��ع المحذور والمحظور،
ومتى ألغى شعبنا حواضن اإلرهاب من
ك�� ّل تموضعاته ،ف��إنّ ذل��ك سيس ّرع في
تطويقه وإنهاكه ودحره وإنهائه».
وختم خنيصر« :م��ن الشوير ع��رزاال ً
وق����ص����وراً ،ع��ل��م��اء وأدب������اء ،وطنيين
وقوميين ...من اإلط�لال��ة الحانية على
العاصمة ،من الشموخ الذي يظلل القمم،
م��ن ع��ب��ق ال��ص��ن��وب��ر ،وال��ج��و ال��ص��اف��ي،
والبيئة الراقية ،من الترفع ،والتسامح
والبطولة والفروسية ،من نفحات صنين
إلى وداعة الوديان نجتمع وإياكم إلحياء
العيد الذي لم يكن يوما ً في التاريخ بقدر
م��ا ك��ان فعالً فيه وكتابة ل��ه ،بمسيرة
التضحية والثبات والتخطي ،أما اآلالم
فتغلبها اآلمال ،وأما العثرات التي تعتري
حي فيعقبها النهوض المتجدّد
ك ّل كائن ّ
حتى نستق ّر على قمة سرعان ما تتراءى
فوقها قمم جديدة .قال سعاده :إن الحزب
السوري القومي االجتماعي ليس مطية
للرغائب الخصوصية ،إنه حركة جهادية
ال امتياز فيها إال بالعمل والحرب في سبيل
القضية القومية المقدسة».
وت��خ��ل��ل االح��ت��ف��ال مجموعة قصائد
للشاعر القومي سليم عالء الدين.

لقاء األحزاب الوطنية والقومية في البقاع األوسط

شيعت بلدة كفررمان بعد ظهر أمس
الشهيد المعاون في الجيش محمود نور
الدين الذي استشهد اثناء تفكيك عبوة
زرعتها الجماعات االرهابية في عين
عطا في عرسال أول من أم��س .انطلق
موكب التشييع من مثلث كفررمان حتى
ساحة البلدة يتقدمه ممثل وزير الدفاع
سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان
قهوجي ،العميد سهيل ع��ازار وشارك
فيه النائبان هاني قبيسي وعبد اللطيف
الزين وعضو هيئة الرئاسة في حركة
«أمل» خليل حمدان.
وأل���ق���ى ع�����ازار ك��ل��م��ة ن����وه فيها
بتضحيات ال��ش��ه��ي��د ،م���ش���ددا ً على
«ضرورة مواجهة االرهاب واالقتصاص
من القتلة واالرهابيين» .ولفت الى «أن
الثابت الوحيد هو إخالص المؤسسة
العسكرية للروح الوطنية المستمدة
بدورها من رسالة لبنان ،لبنان الحرية
والتنوع والتآخي والعيش المشترك
بين مختلف مكوناته».
وقال« :المصاعب كبيرة ،لكن ارادة
الصمود أكبر والعزم على استئصال
االرهاب من جذوره تبقى غاية الجيش

تشييع الشهيد نور الدين في كفر رمان
وكل مواطن شريف ،ولن تزيدنا دماء
الشهداء التي أهرقت في سبيل لبنان،
إال قوة ومناعة وإص��رارا ً على استكمال
مسيرة االنقاذ ،كائنة ما كانت األخطار».
من جهة أخ��رى ،وفي إط��ار مالحقة
ال��ق��وى األمنية المشتبه بارتكابهم
إعتداءات على الجيش وانتمائهم إلى
تنظيمات ارهابية ،أعلنت قيادة الجيش
أن قوة منه دهمت اول من أمس عددا ً من
األماكن في منطقة عرسال ،حيث أوقفت

 11شخصاً .كما أوقفت دورية تابعة
لمديرية المخابرات في الضنية أحد
األشخاص لالشتباه به بالتواصل مع
مطلوبين.
وتم تسليم الموقوفين إلى المرجع
المختص وبوشر التحقيق.
وبرز أمس تطور عسكري الفت تمثل
في تصدي المضادات األرضية للجيش
لطائرة استطالع معادية فوق منطقة
رياق ،بحسب بيان لقيادة الجيش.

«رابطة ال�شغيلة» و«تيار العروبة»:
للتن�سيق مع �سورية للق�ضاء على االرهابيين
دانت «رابطة الشغيلة» و«تيار العروبة للمقاومة والعدالة
االجتماعية» في بيان بعد اجتماع برئاسة األمين العام
للرابطة النائب السابق زاهر الخطيب« ،الهجوم اإلرهابي
الذي تعرض له الجيش اللبناني في جرود راس بعلبك» .
واعتبر البيان «أن سياسة التهاون والتراخي في التعامل
مع الجماعات اإلرهابية والخضوع البتزازها شجعت هذه
الجماعات على التمادي في اعتداءاتها».
وطالب البيان «الحكومة باستخدام أوراق القوة التي
بحوزة لبنان من معتقلين لديها ،ومحاصرة الجماعات
اإلرهابية ومنع إدخال المؤن إليها ،وصوال ً إلى التنسيق

رسميا ً مع سورية إلحباط استمرار خضوع لبنان البتزاز
اإلرهابيين ،والعمل للقضاء عليهم وتحرير جرود عرسال،
وكل السلسلة الشرقية من وجودهم».
وأكد أن «مثل هذا التوجه إنما يتطلب قرارا ً سياسيا ً حازما ً
يخرج لبنان من حال التخبط واالرتباك في مواجهة الجماعات
اإلرهابية ،ألنه لم يعد مفهوما ً وال مقبوال ً أن تستمر الحكومة
في سياسة التفاوض مع اإلرهابيين ،والوقوف عند طلباتهم،
وتمتنع عن االتصال رسميا ً مع الحكومة السورية لالتفاق
على سبل تحرير العسكريين من ناحية ،والتخلص من خطر
وجود اإلرهابيين في األراضي اللبنانية من ناحية ثانية».

