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تحدث لـ «البناء» و«توب نيوز» عن عملية القد�س وت�سليح ال�ضفة و�إعالن يهودية الدولة والأزمة ال�سورية

«القومي» يحيي �أ�سبوع المنا�ضل ح�سان علي (�أبو الزوابع)

عبد العال :القد�س خط �أحمر و�ستفجر كل فل�سطين �إذا تم االقتراب منها

َ
�سكنت قمم الع ّز ومواقعه
بزي:
ورفقا�ؤك باقون على العهد حتى تحقيق نه�ضة الأمة

حاوره محمد حمية
في زمن التمادي «اإلسرائيلي» في استباحة فلسطين المحتلة وانتهاك
حقوق االنسان وإعالن يهودية الدولة ،وفي ظل انشغال الدول العربية
بأزماتها وفي مواجهة الموجات اإلرهابية والتكفيرية ،تبقى المقاومة
الفلسطينية شعلة مضيئة في الميدان إلعادة بوصلة الصراع إلى القضية
يقصر يوما ً في دعمها ونصرتها.
المركز ّية ومعها محور إقليمي لم ّ
أسلوب جديد ابتدعته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في العمل المقاوم
عبر عملية القدس النوعية ،نقل الصراع من قطاع غزة إلى القدس وكل
فسطين ،استتبعته إيران بدعوة من مرشد الجمهورية السيد علي الخامنئي
إلى تسليح الضفة الغربية.
فما هي أبعاد هذه العملية وهل سنشهد انتفاضة ثالثة في الضفة ،ماذا عن
المصالحة الوطنية؟ وكيف تنظر الجبهة الى األزمة السورية والوضع في
المخيمات الفلسطينية في لبنان؟
ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان
مروان عبد العال يجيب عن هذه األسئلة وغيرها في
حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة «توب
نيوز» ،أك��د فيه أن «عملية القدس ج��اءت لتكون
مسمارا ً في نعش اعالن الدولة اليهودية» .وإذ أكد
أن القدس هي عاصمة فلسطين ،اعتبر عبد العال
انها خط احمر وستفجر كل فلسطين اذا تم االقتراب
منها.
ورأى عبد العال أن مرشد الجمهورية االسالمية
في اي��ران اإلم��ام علي الخامنئي يحاول دائما ً ان
يصوب بوصلة الصراع ،والعدو الصهيوني يحاول
ان يحصر مساحة الصراع في غزة ولكنه حقيقة
يستهدف كل المشروع الوطني الفلسطيني والجوهر
منه هو مدينة القدس ،كما يريد أن يزرع في غزة
لكي يحصد في القدس ،وهنا ج��اءت دع��وة اإلمام
الخامنئي ليقول للعدو إن مساحة المعركة التي
لعبت ايران دورا ً كبيرا ً فيها من خالل التمويل ودعم
ورفد المقاومة في قطاع غزة ،هي ليست القطاع فقط،
بل كل فلسطين ،وما يحصل في الضفة هو مقاومة
شعبية مسلحة وهناك ارداة قوية في الضفة لديها
اإلمكانية للقتال في اي سالح فكيف لو حصلت على
سالح متطور».
وأك���د عبد ال��ع��ال ان «ال��ت��زام اي���ران بالقضية
الفلسطينية هو التزام استراتيجي وكل محاوالت
تشويه المواقف االيرانية تصب في خانة العدو
الصهيوني والمصالح االمبريالية ال��ت��ي تنظر
الى المنطقة كلها كحقل نفط تريد السيطرة عليه
وتقاسمه».
وعن كثافة تصريحات المسؤولين العسكريين
والسياسيين اإليرانيين ع��ن فلسطين ،أض��اف:
«سببه ع��ام�لان :األول المفاوضات التي تجري

عملية القد�س جاءت
لتكون م�سماراً في نع�ش
�إعالن الدولة اليهودية
حول الملف النووي ،فإيران يمكن أن تمتلك القنبلة
النووية فيما لو تخلت عن القضية الفلسطينية،
وه��ذه التصريحات تأتي تأكيدا ً لمسألة أساسية
ان فلسطين جوهرة التاج في الثورة االسالمية
االيرانية ،واألمر اآلخر هناك من لعب على مفاهيم
تغيير هويتنا وتمزيق كامل للمجتمعات العربية
على أس��اس مذهبي ودي��ن��ي ،وبالتالي إظهار ان
القتال في سورية او في العراق او في اي مكان له
أولوية على الصراع مع العدو الصهيوني ،فتأتي
هذه التصريحات لتركز على جوهر الصراع أي مع
العدو الصهيوني ولتذكر أن هناك كرامة ومقدسات
تنتهك ال سيما في القدس».
وعن موقف الجبهة من تسليح الضفة قال عبد
العال« :نحن مع تسليح الضفة والصراع مفتوح مع
هذا العدو ويجب ان نمتلك كل اشكال القوة بما فيها
التسليح وفي الضفة وفي كل مكان فيه عدوان».
وعن عملية القدس األخيرة والتوقيت والسالح
الذي استخدم والمكان ،قال« :السالح األول الذي
توفر هو سالح االرادة وه��ؤالء الشهداء تربوا في
مدرسة الجبهة الشعبية وفي المنظمة الحزبية لدينا
في القدس ،أما المكان فهو دير ياسين أي مكان مجزرة
 250شهيدا ً الذين رميوا في البئر في عام 1948
والمكان المستهدف هو معهد تلمودي يقوده احد
حاخامات حزب شاس رأس الحربة في االستيطان
في القدس والذي يعتبر أن العرب ليسوا بشرا ً بل هم
عقارب .لذلك أتت العملية لتكون مسمارا ً في نعش

عبد العال

إعالن الدولة اليهودية ،ولرسم خطوط حمر حول
القدس ليس قوال ً بل بالفعل ،وهؤالء الشهداء رسموا
الخطوط الحمر حول القدس بدمائهم ،والتدبير كان
فرديا ً ولكن الخط االستراتيجي لدينا هو مقاومة هذا
العدو بما ملكت أيماننا».
وت��ع��ل��ي��ق�ا ً ع��ل��ى ت��ص��ري��ح��ات رئ��ي��س السلطة
الفلسطينية محمود عباس الذي انتقد العملية اعتبر
ان «هذه التصريحات ال تخدم القضية الفلسطينية،
والفلسطينيون يئسوا من تلك التصريحات وكل
شباب فلسطين وال��ع��رب واألم��ة شعروا ب��أن هذا
العمل يمثلهم».
وعن دور الجبهة بعد هذه العملية لفت الى ان
«األه��داف التي وصلت إليها الجبهة الشعبية في
عملياتها لم يصل اليها اي فصيل مقاوم ،والقدس

�سورية �صمدت ولو كانت
بعيدة من فل�سطين لما
ح�صل فيها ما ح�صل
لنا ساحة فيها ووصلنا الى رحبائيم زائيف الوزير
العنصري المتطرف في فندق ريجنسي باالس
والجبهة الشعبية تنظيم اصيل في المقاومة وشعبنا
ليس لديه خيار إال المقاومة وقدرنا المقاومة».
وإذ وصف عبد العال المصالحة الفلسطينية -
الفلسطينية بـ «طبخة بحص» ،اعتبر انه و«كأن
هناك شيئا ً مستمرا ً اسمه عملية المصالحة وليس
لها نهاية وكأنها هي هدف الشعب الفلسطيني،
ونحن مع الوحدة الوطنية ووج��ود استراتيجية
واحدة متعددة متكاملة من أجل مواجهة االحتالل،
ولكن عندما يكون عنوان المصالحة كيفية توزيع
السلطة واالدارات وال���وزارات وال��روات��ب وعندما
يغيب عنها السقف السياسي العام الناظم سنبقى
نكرر انفسنا ألن وظيفة العدو إشغالنا وإدخالنا في
مسائل غير أساسية».
وأض���اف« :ه��ن��اك خ�لاف��ات ف��ي المصالح بين
فتح وحماس ودخ��ول أجندات خارجية على هذا
الموضوع وهم مستفيدون من بقاء االنقسام ،وال بد
من وجود سياسة فلسطينية جديدة ،وما يحصل
في القدس يستوجب ذلك ،وعندما يكون الوطن فوق
السلطة اعتقد ان المصالحة تتم ،و«اسرائيل» تعمل
لنتقاتل من اجل السلطة وليس من أجل الوطن لنأخذ
نحن السلطة وتأخذ هي الوطن».
وفي رده على س��ؤال اذا كان الذهاب الى األمم
المتحدة والمنظمات الدولية يقيد عمل المقاومة أم
يعمل على تظهير القضية والحقوق الفلسطينية
في العالم ،قال« :الذهاب الى االمم المتحدة جزء من
استراتيجية فلسطينية وليس الخيار الوحيد ،ونريد
عزل «اسرائيل» الذاهبة الى إعالن عنصريتها ،وأحد
المعارك هو الدخول الى جميع األروقة الدولية ،وما
يحصل في أوروبا اآلن هو نتاج تغيير في الرأي العام
ألن كل ما صدر من ق��رارات صدر من البرلمانات،
والمقاومة هي التي فرضت هذا الرأي ،الذهاب إلى
األمم المتحدة خطوة ناقصة اذا لم يكملها مقاومة
على األرض».
وعن التهويد الزماني والمكاني للمسجد األقصى
أوضح أن «إسرائيل» أمام إشكالية هوية وما يدل
على ذلك هو انه بعد ستين سنة يطرح الصهاينة
«قانون األساس» الذي يعرف دولة «اسرائيل» ،فما
الذي منعهم من التعريف عن ذلك خالل هذا الوقت؟
وهم يعتبرون انه ال يمكن قيام دولة يهودية من دون
القدس وال يمكن ضم القدس من دون الهيكل الموجود
في المسجد األقصى حسب مزاعمهم المزيفة ،ووزير

الخارجية األميركي جون كيري يقول عن القدس
إنها المنطقة المختلف عليها ،فكيف تحولت القدس
من جوهر الصراع الى منطقة مختلف عليها! فهذا
احتيال اميركي للقول ان��ه يمكن تقسيمها ،ولكن
القدس هي عاصمة فلسطين وخط أحمر وستفجر
كل فلسطين اذا تم االقتراب منها ،وإع�لان يهودية
الدولة «االسرائيلية» هو تحويل العرف الى قانون
ولها تأثير سلبي على حق العودة وعلى موضوع
القدس وعرب الـ .»48
وع��ن وض��ع المخيمات الفلسطينية في لبنان
قال« :المخيمات مستهدفة ألنها شاهد على النكبة،
وما يحدث اآلن من دخول بعض اإلرهابيين اليها
هو اح��دى ه��ذه االستهدافات ،ومنعنا الكثير من
المحاوالت التي أرادت تحويلها الى خاصرة رخوة
في القلب اللبناني وفي السياسة الفلسطينية العليا
دائما ً ننحاز إلى االستقرار والسلم األهلي في لبنان،
ونتعاون مع الجميع لتدارك هذا الخطر اإلرهابي
ألن المسألة أكبر من المخيم ،وجهات عديدة ممولة
خارجيا ً عابرة للحدود لها تأثير في المخيمات التي
لن تكون بيئة حاضنة لالرهابيين ،والقوى األمنية
في المخيم تنسق مع الجهات األمنية اللبنانية ،ألن
ضرب األمن اللبناني هو ضرب لألمن الفلسطيني
ومضر للمخيم».
وتطرق إلى األزم��ة السورية معتبرا ً انه «حتى
اآلن مع نهاية األزمة اتضحت اهداف الحرب على
سورية ،متسائالً« :هل يمكن هذه التنظيمات ان
تكون مصدرا ً للديمقراطية او الحرية؟ وفكرة الدولة
الدينية بهذه الطريقة هي ضد الدين في األساس،
أل��م يظهر أن االس��ت��ه��داف ه��و تمزيق الشخصية
الجماعية؟ وسورية مستهدفة بانتمائها القومي
والعربي ،والنظام في سورية استطاع الصمود،

الذهاب الى الأمم المتحدة
خطوة ناق�صة �إذا لم تكملها
المقاومة الع�سكرية
وانكشاف أهداف هذه التنظيمات أعطى النظام قوة
واحتضانا ً شعبياً» ،موضحا ً أن «سورية هي ضمن
محور كامل وهي عمود رئيسي فيه وسقوطها يعني
سقوط منطقة بأكملها».
ولفت عبد العال إل��ى ان��ه «ومنذ بداية األزم��ة
ونظرة حزب الله كانت هي عدم الدخول الى الصراع
السوري الداخلي وكان همه حماية ظهر المقاومة،
وسورية أحد شرايين هذه المقاومة ويراد فتح أحد
األبواب لخنقها وهذا يخدم «إسرائيل» وال يمكن أن
تبقى المقاومة متفرجة حتى يصل الخطر إليها ،وهذا
الخطر ليس مسلحا ً بالسالح فقط بل بايديولوجيا
تكفيرية».
وع��ن أه���داف م��ا سمي «الربيع العربي» ق��ال:
«الربيع الحقيقي هو الذي ينصف الشعوب العربية
في معاداتها للعدو «اإلسرائيلي» وألميركا ولألنظمة
والرجعيات العربية التي تسيطر على مقدرات األمة
والتي تعطل إزالة هذا الكيان الصهيوني ،والربيع
الجميل هو الذي يزهر في فلسطين ألن كل مفصل
الصراع الذي يجري في المنطقة أساسه فلسطين،
ولو كانت سورية بعيدة من فلسطين لما حدث فيها
شيء».

{ يبث هذا الحوار كامالً الساعة
الخامسة من مساء اليوم ويعاد بثه
الساعة الحادية عشرة ليالً على قناة
«توب نيوز» التردد .12034

لقاء ت�ضامني مع الأ�سرى في طرابل�س «المرابطون» و«ال�شعبية» :لرف�ض
جر المخيمات �إلى ما ال تحمد عقباه
وت�أكيد خيار المقاومة الم�سلحة
نظمت اللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى والمعتقلين في سجون
االحتالل الصهيوني «خميس األسرى» بلقاء تضامني في «دار الندوة
الشمالية» ،في طرابلس تحت شعار «تضامنوا مع فلسطين ،تضامنوا
مع أقصاها وأس��راه��ا ،بحضور ق��وى وفعاليات وأح���زاب لبنانية
وفلسطينية ولجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف وحشد من أبناء
الشمال.
وأعلن يحيى المعلم باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى
والمعتقلين أن «يوم الثاني عشر من الشهر الجاري ستتخلله نشاطات
تضامنية مع األسرى وسيكون يوم األسير العالمي وان اللجنة المنظمة
لفعاليات هذا اليوم ،وهي تضم هيئات واتحادات من أوروبا وأميركا
وآسيا وافريقيا واستراليا ،قد اختارت «أل��وان العلم الفلسطيني»
لشعارها».
وكشف المعلم عن معلومات تلقتها اللجنة تتصل باعتقاالت
واغتياالت ينفذها العدو في القدس وفلسطين ال سيما بحق األطفال.
كما كشف ايضا ً ان سلطات االحتالل ،أعادت الثالثاء حكم المؤبد بحق
أسير من جنين ،ليرتفع بذلك عدد األسرى الذين أعيدت لهم أحكامهم
السابقة بالسجن المؤبد إلى  16أسيراً ،وهم جميعا ً من محرري صفقة
«وفاء األحرار» المعروفة عند االحتالل باسم صفقة «شاليط».
وأكد جمال سكاف باسم لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف «أننا
سنبقى أوفياء لألسرى ولفلسطين حتى تتحرر ويعود شعبها اليها
معززا ً مكرما ً مرفوع ال��رأس والجبين ويعود األس��رى القابعون في
السجون «االسرائلية» إلى أوطانهم وأمتهم .ونعاهدهم أن تبقى
قضيتهم حية في وجدان أبناء األمة».
وأكد «أننا سنبقى مع خيار المقاومة المسلحة ألنه الضامن الوحيد
لتحرير فلسطين والمقدسات واألسرى األبطال».
وكانت كلمة ألمين سر حركة فتح في الشمال أبو جهاد فياض أشار
فيها إلى معاناة األس��رى في سجون اإلحتالل الصهيوني .وأكد أن
انتفاضة أبناء القدس دفاعا ً عن األقصى رد فعل طبيعي على اإلحتالل
الصهيوني الذي يمارس بحق الشعب الفلسطيني يوميا ً أبشع أنوع
المجازر».
وكانت مداخالت لممثلي عدد من الفصائل الفلسطينية واألحزاب
اللبنانية وسلم الحضور مذ ّكرة إلى ممثلة اللجنة الدولية للصليب
األحمر في طرابلس.

استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة
الناصريين المستقلين  -المرابطون
العميد مصطفى حمدان مسؤول العالقات
السياسية للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين أبو جابر على رأس وفد ،وجرى
ع���رض للمستجدات ع��ل��ى الساحتين
المحلية واالقليمية.
بعد اللقاء ،أكد أبو جابر أن «المقاومة
هي الخيار الوحيد لمقاومة االحتالل»،
داعيا ً الى «إع��ادة بناء مؤسسة منظمات
التحرير الفلسطينية وت��رت��ي��ب البيت
الفلسطيني وص��ي��ان��ة استراتيجية
فلسطينية مقاومة لمواجهة ما يجري في
القدس واألرض المحتلة».
وأك��د «الحفاظ على السلم األهلي في
لبنان وتأييد ودعم خيار الشعب والجيش

حمدان مستقبالً وفد الجبهة الشعبية

والمقاومة» ،مشيرا ً الى انهم «لن يتدخلوا
في الشؤون الداخلية اللبنانية شرط ان
تحفظ كرامة ووج��ود الفلسطيني وأمن
المخيمات».
وأوض��ح ح��م��دان ،من جهته ،أن لقاء
الجبهة الشعبية والمرابطون هو «لقاء
الفريق الواحد الذي يناضل دائما ً وأبدا ً من
أجل تحرير كل فلسطين وقدسها الشريف،
والدم واحد».
وهنأ حمدان الجبهة الشعبية بذكرى
انطالقتها ،متوجها ً بالتحية الى مناضليها.
وأكد أن «كل األطياف السياسية والدينية
في المخيمات وال سيما االسالمية منها،
ترفض وجود المطلوبين من اإلرهابيين
اللبنانيين داخ��ل المخيم وت��رف��ض جر
المخيم الى ما ال تحمد عقباه».

أح��ي��ا ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي ذك��رى م��رور أسبوع على
وف��اة المناضل القومي حسان علي
(أبو الزوابع) باحتفال أقيم في قاعة
الشهيد خ��ال��د ع��ل��وان ـ البريستول
حضره رئيس المجلس األعلى الوزير
السابق محمود عبد الخالق ،رئيس
المكتب السياسي المركزي الوزير
السابق علي قانصو ،ناموس مجلس
العمد نزيه روحانا ،العميدان وائل
الحسنية وهملقارت عطايا ،عضو
المجلس األعلى عاطف ب��زي ،عضو
المكتب السياسي وهيب وهبي ،هيئة
عمدة الدفاع ،وع��دد من المسؤولين
وجمع من القوميين إلى جانب عائلة
الراحل.
كما حضر النائب السابق ناصر
نصرالله وفاعليات.
استه ّل االحتفال بالوقوف دقيقة
صمت تحية للراحل ولشهداء الحزب
واألم���ة ،وأل��ق��ى مهند سلطون كلمة
التعريف والتقديم.

جانب من الحضور

عبد الباقي

وألقى مدير مديرية الحرس المركزي
سامر عبد الباقي كلمة قال فيها :نحن
ال نع َد السني َن التي عشناها بل األفعا َل
التي قمنا بها .وأبو الزوابع اس ٌم ارتبط
بمسيرة نضالنا ومقاومتنا ض ّد يهود
الخارج والداخل ،فعلى خطوط النار
والمواجهة وفي ك ّل مواقع الحزب كان
هناك رفيق مناضل مقاوم يحمل اسم
«أبو الزوابع» ،وإن لم يكن هو نفسه
الرفيق حسان علي.
«أب���و ال���زواب���ع» اس��م م��ض��يء في
ذاكرتنا ،والرفيق حسان علي الذي
حمل هذا االسم ،أضاف إليه الكثير ،من
خالل حضوره الدائم في مواقع الحزب
منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى
لحظة رحيله.
لقد ك��ان أب��و ال��زواب��ع واح���دا ً من
المناضلين المقاومين ،م��ق��دام�اً ،ال
يهاب المخاطر ،بل كان يقتحم الخطر
ليسجل في سيرته النضالية مزيدا ً من
وقفات العز.
آمن بقضية تساوي وجوده ،فنذر لها
نفسه ،وحمل البندقية متنقالً في ساح
النضال من بيروت والمت ِن والبقاع
ومن شمال لبنان إلى جنوبه ،وكان
بحكم مسؤوليته في شعبة االتصاالت
يمأل المدى بصوته ،متتبّعا ً أوضاع
المواقع الحزبية وسير المواجهات
التي يخوضها القوميون ض ّد العدو
اليهودي وأدواته التقسيميّين.
نعم ،الرفيق أب��و ال��زواب��ع ،واحد
م��ن القوميين المناضلين األش���داء،
ال��ذي��ن ان��خ��رط��وا ف��ي مسيرة نضال
الحزب ض ّد الذين أرادوا تقسيم لبنان
وجعله محمية صهيونية ،وض ّد الذين
استهدفوا الحزب بوصفه حركة نهضة
ومقاومة هدفها تحقيق وحدة المجتمع
وتثبيت دعائم الحق والحرية.
أب��و ال���زواب���ع ،ه��و رف��ي��ق األب��ط��ال
القوميين االجتماعيين ،الذين بفعل
عملياتهم ال��ب��ط��ول��ي��ة ض��� ّد ال��ع��دو
اليهودي ،انطلقت جبهة المقاومة ،يوم
أطلق القوميون صواريخ الكاتيوشا
على مستعمرات «ك��ري��ات شمونة»
في  21تموز  1982مسقطين شعار
«سالمة الجليل» ال��ذي أطلقه قادة
العدو اليهودي على عملية اجتياحهم
للبنان.
وأبو الزوابع هو رفيق حسين البنا
الذي استشهد في معارك فلسطين عام
 ،1936وهو رفيق األبطال القوميين
ال��ذي��ن ارت��ق��وا قمم العز ف��ي صنين،
ويومها خرجت الصحف األميركية
معلنة أنّ م��ن يسيطر على صنين
يتحكم بالبحر األبيض المتوسط.
أب���و ال���زواب���ع ه���و رف��ي��ق البطل
القومي الشهيد خالد ع��ل��وان ال��ذي
أطلق رصاصات تحرير بيروت من
االحتالل اليهودي ،ورفيق الشهداء
واالس��ت��ش��ه��ادي��ي��ن ال���ذي���ن س��ط��روا
بمقاومتهم وعملياتهم النوعية مالحم

عائلة الراحل

بزي
العز والبطولة والتحرير .وهو رفيق
أبطال عملية الفرار الكبير من معتقل
انصار.
م���ن ه��ن��ا ،م���ن ب���ي���روت عاصمة
المقاومة ،وم��ن القاعة التي تحمل
اسم مطلق رصاصات تحرير بيروت،
نحيّي الرفيق أب��و ال��زواب��ع ،ونحيّي
مسيرته الحزبية النضالية.
ق���د َر «أب���و ال���زواب���ع» ه��و ق��در ك ّل
القوميين االجتماعيين ،البقاء في ساح
ال��ص��راع حتى االنتصار على العدو
اليهودي وقوى اإلرهاب والتطرف.
قدرنا يا رفيقي هو ال��ص��راع ،هذا
ما كنت أن��ت عليه ،وه��ذا ما سنبقى
نحن عليه مقاتلين مرابضين على ك ّل
الجبهات ،مؤمنين بحقيقتنا وعاملين
لنصر أمتنا.

بزي

وألقى عضو المجلس األعلى منفذ
ع���ام ال��م��ت��ن ال��ج��ن��وب��ي ع��اط��ف ب��زي
كلمة استهلها بالقول :نجد صعوبة
في اختيار الكلمات في وداع األحبة
َ
وعرفته
والرفقاء ،فكيف بمن عرفناه
مواقع العز والبطوالت.
الرفيق حسان علي (أبو الزوابع)
مقاتل صلب مدافع عن مواقع الحزب
في منتصف الثمانينات في مواجهة
قوى االنعزال والتقسيم ،من شرين
وعين التفاحة وزغ��ري��ن وبولونيا
والضهور والزعرور والدير والمصاطب
إل��ى طرابلس وال��ك��ورة وغيرها من
مواقع البطولة والشهادة...
ع��رف��ن��اه م���س���ؤوال ً ع��ن ال��ح��رس
المركزي ،ومديرا ً لشعبة االتصاالت
في عمدة الدفاع ،ومسؤوال ً عن سالح
اإلش���ارة وتركيب وصيانة وتجهيز
شبكات ال��ت��واص��ل وال��ش��ي��ف��رات من
المواقع جميعها المرتبطة بالجهاز
المركزي وغرف العمليات.
لم يك ّل الرفيق حسان ولم يم ّل كما
دأب ك� ّل القوميين المناضلين ،وقد
َ
عرفته مؤخرا ً مواقع األبطال والكرامة
وال��ع��ز القومي ف��ي ال��ش��ام م��ن صدد
الى معلوال وال��زارة وحمص القديمة
حيث داف��ع وحيث يدافع القوميون

عبد الباقي

سلطون

االجتماعيون ،وحيث ارتقى شهداؤنا
األب��ط��ال وه��م ي��ت��ص�دّون لعصابات
اإلرهاب والتطرف والظالم.
كنتَ يا رفيقي مثال المناضل المثابر
والعامل بالتزام وصمت ،وكنت تنفذ
ما يُعهد به إليك بارا ً بقسمك ،وما هو
مطلوب منك بك ّل عزيمة وان��دف��اع،
التزمت بالقسم واتخذت من المبادئ
شعارا ً لبيتك ،فكانت زوجتك رفيقتك
وكان ابنك ماهر رفيقك ،كما كنت دائما ً
إلى جانب رفقائك المقاتلين الشجعان
ف��ي ك��� ّل ال��م��واق��ع ع��رض��ة للقصف
واالستهداف وبالتالي للشهادة.
أيها المسافر قبل أوان��ه في رحلة
ه��زم��ت فيها ال��م��وت ألن��ك م��ن أبناء
الحياة ،انطفأت عيناك وخبا بريقها،
ول��ك��ن قلبك رح���ل ط��اف��ح�ا ً بالوطن
ليض ّمه ترابه ،سكنتَ الموت في ك ّل
قمم العز ومواقعه التي أعطيتها ك ّل
جهدك وخبرتك.
رحلت ب��اك��راً ،وكنت تتطلع إلى
وحدة األمة والوطن وانتصار مقاومتنا
في فلسطين كما انتصرت في لبنان
بفعل إرادة األبطال ودم��اء الشهداء
الزكية الغالية ،بفعل البطولة المؤمنة
المؤيدة بصحة العقيدة.
ك��ن��ت ي��ا رف��ي��ق��ي ت��ق��اوم ال��م��رض،
تتحامل ع��ل��ى نفسك وت��ن��ه��ض كي
تستطلع بوادر النصر اآلتي ،وهو آتٍ
ال محالة في زم��ن قريب ج��داً ،حيث
سيبقى رف��ق��اؤك ع��ل��ى ال��ع��ه��د وف��ي
ساحات الصراع والنضال على امتداد

األم��ة ،حتى القضاء على ك ّل إرهابي
ومحت ّل ،وحتى تحقيق نهضة األمة
التي وقفت لها عمرك ونضالك وآمنت
أنها قضية تساوي الوجود.
بفضل نضالك ي��ا رف��ي��ق حسان،
ون��ض��ال ك��� ّل األب���ط���ال ال��م��ق��اوم��ي��ن،
ن��رى أنّ النصر ق��ري��ب ،وق��ري��ب ج��دا ً
على ع��ص��اب��ات اإلره����اب والتطرف
والظالم التي وظفها المشروع الغربي
والمؤامرة الكونية على شام الصمود
والممانعة ،نصر آتٍ ال محالة نضاالت
األبطال ودم��اء الشهداء الذين ارتقوا
دفاعا ً عن أرضنا وحقنا وعزتنا.
رفيقي أبا ماهر ...ليس جديدا ً على
تالمذة سعاده أن يكونوا خالدين نبالء،
وفخرنا بك وبنضالك وبمعرفتك عظيم
جداً ،واعلم أنك ستبقى ماثالً وحاضرا ً
في ك ّل اتصال و«إشارة» وبرقية وفي
ك� ّل مواقع العز والبطوالت ،وقسما ً
بقسمنا أننا سنبقى نجفف المطر
النازف من جراح وطننا كرمى لعينيك
ولعيون الشهداء ...شهداء العز في
فلسطين ولبنان والشام والعراق...
وتحية ألبطالنا المقاومين الصامدين
ف��ي م��واق��ع ال��ك��رام��ة ووق��ف��ات العز،
وللجيش اللبناني والجيش السوري
األخص
قيادة وضباط وأفراد ،وعلى
ّ
الشهداء ،في مواجهة قوى اإلره��اب
وعصاباتها ،وتحية لشهداء حلبا،
وسنبقى نردّد في ك ّل زمان ومكان أننا
لن ننسى ،والقصاص آتٍ واالقتصاص
من القتلة آتٍ ال محالة.

مديريتا �صيدا وتفاحتا في «القومي» تحتفالن بعيد الت�أ�سي�س

يون�س :القوميون قاب�ضون على الزناد ّ
�ضد الإرهاب والتطرف
أحيت منفذية صيدا ـ الزهراني في
الحزب السوري القومي االجتماعي
مناسبة عيد التأسيس باحتفال
نظمته مديرية صيدا وحضره مدير
المديرية محمد غدار وأعضاء الهيئة
وجمع من القوميين والمواطنين.
افتتح االحتفال بنشيد الحزب
الرسمي ،ثم تحدث العريف محمد
ع���واد ع��ن أهمية المناسبة ،وتال
مذيع المديرية محمد خليفة بيان
عمدة اإلذاعة واإلعالم ،كما ألقى أحد
المواطنين مجموعة قصائد من وحي
المناسبة.
وألقت سحر السعدي كلمة تحدثت
فيها عن أهمية عيد التأسيس ،معتبرة
أنّ عقيدتنا ه��ي ال���ر ّد على األفكار
الفاسدة ،ومقاومتنا هي ال��ر ّد على
الوحشية التي تمارسها عصابات
اإلجرام واإلرهاب في فلسطين والشام
والعرق وك ّل بالدنا.
ثم ألقى المدير محمد غدار كلمة أكد
فيها أنّ سعاده بتأسيسه للحزب،
أعلن إيجاد الحلول الجذرية لمشاكل
األم��ة من خ�لال المبادئ األساسية
واإلصالحية مع ّمما ً ثقافة الوعي،
فهو أكد أنّ المجتمع معرفة والمعرفة
قوة.

أضاف :إنّ تأسيس الحزب ح ّررنا
من قيود التبعية ّ
وأطرنا في خطة
نظامية دقيقة ،بمواجهة األم��راض
الطائفية وال��م��ذه��ب��ي��ة والكيانية
واالح���ت�ل�ال ال��ي��ه��ودي المغتصب
لجنوب أمتنا فلسطين.
ورأى غ��دار أنّ نهضتنا تض ّمنت
قيَم الحق والخير والجمال والمثل
العليا في الحرية والنظام والواجب
والقوة .فلقد أكد تأسيس الحزب على
المقاومة المستمرة في الفكر القومي
والوعي لخطر الحركة الصهيونية.

وقد ُسطر هذا اإليمان وتأكد بدماء
الشهداء من سعيد العاص إلى خالد
ع��ل��وان وس��ن��اء محيدلي وك��� ّل تلك
الكوكبة من الشهداء األبطال.

مديرية تفاحتا

ك��ذل��ك أق��ام��ت م��دي��ري��ة تفاحتا
التابعة لمنفذية صيدا ـ الزهراني
احتفاال ً بالمناسبة ،حضره المنفذ
العام نايف الشامي ،وأعضاء هيئة
المنفذية ،ومدير المديرية وممثلين
ع��ن حركة أم��ل ،والمجلس البلدي

وجمع من القوميين والمواطنين.
أل��ق��ى كلمة المنفذية د .شوقي
يونس ،فاعتبر أنّ تأسيس الحزب في
 16تشرين الثاني  1932إعالن بأنّ
األمة السورية ،ال تزال حية وفاعلة...
فالتأسيس ،هو تأسيس لحركة وعي
الذات وحقيقة نفسيتنا وانتمائنا إلى
أمة واحدة.
وعرض يونس في كلمته للمراحل
التي سبقت تأسيس الحزب ،شارحا ً
كيف انّ باعث النهضة أنطون سعاده
بدأ في العام  1921الكتابة والدعوة
إلى رفع الضيم عن شعبنا وبالدنا،
وم��واج��ه��ة االح��ت�لال��ي��ن الفرنسي
واإلنكليزي.
وختم يونس بالقول :إنّ حياة
األمة تستم ّر بمحبة الوطن ،وما هذه
المديرية إال حلقة في سلسلة تبدأ
من هنا وتسير جنوبا ً إلى فلسطين،
وشماال ً إلى اإلسكندرون ،وشرقا ً إلى
الشام والعراق حيث يحتفل رفقاؤنا
بعيد التأسيس في ك ّل بقاع األرض،
في الوطن وعبر الحدود ،وحيث هناك
رفقاء مرابطون على الثغور قابضون
على الزناد في مواجهة أعداء الداخل
والخارج وقوى اإلرهاب والتطرف.

