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«القومي» يحيي الذكرى ال�سنوية ال�ست�شهاد المنا�ضل البطل محمد علي عواد

توقيف �سوري في وادي خالد
يجهّز عبوات نا�سفة
تمكنت دورية من مكتب القبيات في المديرية اإلقليمية
ألمن الدولة في محافظة عكار ،إثر عملية رصد ومتابعة،
من توقيف السوري حسين مصطفى عرب في محلة النبع
في منطقة وادي خالد الحدودية .الموقوف جندي منشق
عن الجيش السوري ،مشتبه في انتمائه الى جماعة «جند
الشام» ،وبتركيب وتجهيز عبوات ناسفة ومتفجرات.
وعثر في حوزته على بطاقات عدة وأوراق ثبوتية سورية
ولبنانية مزورة .وتم تسليمه مع المضبوطات الى القضاء
المختص للتوسع في التحقيقات معه.
وفي صيدا ،دهمت قوة من مخابرات الجيش مبنى يقطنه
نازحون سوريون في منطقة الفيالت وقامت بالتدقيق في
أوراقهم وهواتفهم الخليوية ،وأوقفت اثنين منهم لعدم
حيازتهما أوراقا ً قانونية.
من جهة أخرى ،أحبطت دورية من شعبة المعلومات
في تنورين عملية إدخال هواتف خليوية الى سجن دوما،
وأوقفت الفاعلين.
كما أوقفت الدورية منتحل صفة أمنية كان يقوم منذ
شهر بعمليات سلب للنازحين السوريين في بلدة كفور

العربي في قضاء البترون.
على صعيد آخر ،قتل المواطن إيلي أنطوان نعمة (54
سنة) ،في إطالق نار ،وهو صاحب معرض سيارات في
عين الرمانة .وحضرت القوى األمنية وفتحت تحقيقا ً في
الحادث ،وعملت على مالحقة مطلق النار.
وفي مطار بيروت ،أحبطت عناصر التفتيش في دائرة
المسافرين في الجمارك ،عملية إدخال كمية  14كلغ من
الكوكايين الى لبنان.
وفي التفاصيل ،ان العناصر عثروا على كمية تقدر
بحوالى  14كلغ من مادة لزجة من الكوكايين كانت في
حوزة المدعو (ف.أ.م) (مواليد  ،1992برازيلي الجنسية
الذي وصل فجر أمس من البرازيل من طريق أبو ظبي)،
ووج��دت هذه الكمية موضبة ضمن  8علب بالستيكية
كبيرة تخصص ع��ادة لشامبو الشعر وموضوعة في
حقيبة سفره داخل أمتعته الشخصية.
وأوقف (ف.أ.م) في المطار ،وبناء إلشارة من النيابة
العامة اإلستئنافية في جبل لبنان أحيل الى مكتب مكافحة
المخدرات المركزي لمتابعة التحقيق.

«منبر الوحدة» :كيف لدولة تن�سى جورج عبداهلل
تحرير ع�سكرييها المخطوفين؟
تساءت األمانة العامة لـ»منبر
الوحدة الوطنية» كيف لدولة تنسى
مناضلها األس��ي��ر المنفي ج��ورج
عبدالله منذ ثالثة عقود أن تتمكن
من تحرير عسكرييها المخطوفين؟
واضعة خريطة طريق لحل هذه
القضية.
وبعد اجتماع في مركز توفيق
طبارة أمس ،بارك المنبر في بيان
«للبنان انتصاره في الهيئة العامة
لألمم المتحدة التي غرمت دولة العدو
مبلغ  856مليون دوالر تعويضا ً
لألضرار البيئية الناجمة عن حربها
على لبنان في تموز  ،2006ويطالب
الدولة بمتابعة سائر حقوق الناس
بتحصيل تعويضات عن األض��رار
البشرية والمادية التي تكبدوها
جراء العدوان «اإلسرائيلي» الغاشم
والمدان عالمياً».
وهنأ المنبر كوبا «على صمودها
اكثر م��ن نصف ق��رن ف��ي مواجهة
حصار جائر وم��دان بعدما برهنت
للعالم على صمودها بمواجهة أقوى
دولة ،وانتصرت وكسرت الحصار
المفروض عليها منذ نصف قرن».
ورأى المنبر ف��ي ه���ذا ال��ح��دث
«مناسبة إلع���ادة تذكير ال��دول��ة
اللبنانية بحق اللبنانيين باإلفراج
عن بطلهم جورج إبراهيم عبدالله

المأسور م��ن دون وج��ه ح��ق لدى
السلطات الفرنسية ف��ي مخالفة
فاضحة للقضاء الفرنسي وللضمير
العالمي .ويتساءل المنبر :كيف
لدولة تنسى مناضلها األسير المنفي
منذ ثالثة عقود أن تتمكن من تحرير
عسكرييها المخطوفين؟».
وف��ي ال��س��ي��اق ،رأى المنبر أن
تعتمد الحكومة خريطة طريق تبنى
على األسس اآلتية:
 - 1وقف تهريب المال والمواد
والسالح الى الخاطفين.
 - 2وق��ف المتاجرة بمشاعر
عائالت المخطوفين ،ودعوتهم الى
ال��ت��زام منازلهم لئال يستخدمهم
الخاطفون اإلرهابيون للضغط على
اللبنانيين وتحريك الفتنة.
 - 3العمل على سحب األهالي
من الشوارع والساحات ألنهم باتوا
سلعة في أيادي الخاطفين.
 4تسليم أمر تحرير العسكريينالى المؤسسة العسكرية الوطنية
حصرا ً والعمل بالكتمان والسرية
المطلوبين.
 - 5مطالبة الحكومة بتطبيق
ق��ان��ون تنظيم اإلع��ل�ام ال��م��رئ��ي
والمسموع في حق وسائل اإلعالم
ودعوتها الى اإلبتعاد عن اإلث��ارة
والمنافسة والتزام الموضوعية.

 - 6تصويب الوضع بالتوضيح
للناس أن الخاطفين هم مجرمون
وأن��ه ال يجوز أن تكون في لبنان
جهات تمثل مصالح المجرمين قتلة
الجنود من أبناء الشعب.
م��ن ناحية اخ���رى ،دان المنبر
محاولة بعض ال��ن��واب «الحؤول
دون إق��رار قانون انتخاب عصري
ع����ادل وت��رح��ي��ل ش����ؤون ال��ن��اس
الحياتية الى نهاية المدة الممددة
للمجلس».
وفي اليوم العالمي للغة العربية،
طالب المنبر الحكومة بإصدار قرار
يحظر على الدوائر الرسمية تشويه
اللغة ويلزمها اس��ت��خ��دام اللغة
الفصحى الصحيحة ف��ي جميع
معامالتها وإعالناتها واتصاالتها.
وه��ن��أ المنبر ت��ون��س «ال��ت��ي ال
ت���زال م��ن��ذ انتفاضتها الشعبية
واستشهاد محمد بوعزيزي تمارس
ال��ح��وار والديمقراطية بعيدا ً من
العنف بين األط���راف السياسيين
وهيئات المجتمع ال��م��دن��ي .وفي
هذه المناسبة ،وبعدما جرى تكرارا ً
ان��ت��خ��اب رؤس���اء لكل م��ن تونس
وم��ص��ر وال���ع���راق ،يتمنى المنبر
انتقال العدوى الى لبنان« ،منارة
الديمقراطية» المزعومة في العالم
العربي!».

ر�سائل الميالد :عالمنا يحتاج
اليوم �إلى روح ال�سالم
ركزت رسائل الميالد على المعاني
األخالقية والدينية للعيد وأك��دت
أن «عالمنا يحتاج اليوم إل��ى روح
السالم لتحل على أوطاننا» مشددة
على أن التعايش المشترك في لبنان
وكل الشرق األوسط.
وجدد بطريرك السريان الكاثوليك
االن���ط���اك���ي اغ��ن��اط��ي��وس ي��وس��ف
الثالث يونان في رسالته التأكيد
أن ال��م��ي�لاد «ه���و ب��ش��رى ال��ف��رح،
وبداية الخالص بالمسيح الممجد،
وأس���اس ال��س�لام ال��ش��ام��ل المبني
على روح التضامن والعدالة ،وهو
يبعث ال��رج��اء ب��ي��ن ال��ن��اس حتى
ف��ي خ��ض��م ال��م��ح��ن واإلخ��ف��اق��ات».
وت��ن��اول األوض����اع ال��م��أس��وي��ة في
منطقة الشرق األوسط ،مشددا ً على
أن «عالمنا يحتاج اليوم إل��ى روح
السالم لتحل على أوطاننا ،وقادتنا
وحكامنا ،فيفيض السالم في بالدنا».
وت��س��اءل «أي��ن ه��و ال��س�لام العادل
والشامل الذي أراده الله لكل الناس؟
عندما نرى الصراعات األهلية تتكرر
وت��زداد همجية في بلدان عديدة من
منطقتنا ،وعندما تطالعنا األخبار
عن قمع الحريات واضطهاد الضعفاء
وتهجير األب��ري��اء ،وع��ن مسلسالت
العنف والقتل ودوس الكرامات...؟

لجنة الأ�سير �سكاف
هن�أت اللبنانيين
بالأعياد
توجهت لجنة أصدقاء األسير
ي��ح��ي��ى س��ك��اف بالتهنئة إل��ى
اللبنانيين ع��م��وم �ا ً بمناسبة
األع��ي��اد ،راج��ي��ة أن يعيده الله
«ع��ل��ى ال��وط��ن واألم����ة بالخير
واليمن والبركات» ،سائلة الله
«أن يعم األم��ن واألم���ان وطننا
ال��ع��زي��ز وأن ت��ت��ح��رر أراض��ي��ن��ا
المحتلة في م��زارع شبعا وتالل
كفرشوبا وأس��ران��ا المعتقلين
ف��ي سجون الكيان الصهيوني
الغاصب في مقدمهم عميد األسرى
يحيى سكاف والصياد محمد ف ّران
وعبد الله عليان وجنود الجيش
وال��ق��وى األمنية المخطوفون».
وأعلنت «تضامننا الكامل مع
أهالي العسكريين المخطوفين
حتى تحرير أبنائهم».

أال يحق لنا التساؤل أين بقيت كرامة
اإلنسان في عدد كبير من بلدان شرقنا
المتوسط؟ وإل��ى متى يبقى العالم
صامتا ً إزاء الجرائم التي ترتكب باسم
الدين ،إذ يقع الماليين من المواطنين
المسالمين ضحايا التكفير والتعصب
والجهل والكراهية».
واستعرض معاناة شعوب الشرق
«من لبنان إلى العراق ،مرورا ً بسورية
وفلسطين ،وق��ال« :شعوبنا تعاني
م��ن ال��ح��روب واإلض��ط��ه��اد والقتل
والتشريد .تدمع عيوننا وتنفطر
قلوبنا عندما نعاين ،على رغم أننا
في األلفية الثالثة ،تلك المجموعات
اإلرهابية التكفيرية تعيث الفساد
من حولها وتفتك بالبشر والحجر،
وتعود بنا إلى عصر الظلمات ،وتحكم
بقتل الناس وذبحهم لمجرد أنهم ال
يقرون بما تؤمن به .هذه الجماعات
غريبة عن تاريخ منطقتنا حيث عاش
المسيحيون والمسلمون منذ مئات
السنين جنبا ً إل��ى جنب في القرى
والمدن والبلدان ،على رغم تخلف
األنظمة في غالبيتها القصوى عن
اللحاق بركب التمدن ونشر مساواة
المواطنة الكاملة بين الجميع على
اختالف إنتماءاتهم الدينية والعرقية
والمذهبية».

وع��ن ال��وض��ع ال��ع��ام ف��ي «وطننا
ال��ح��ب��ي��ب ل��ب��ن��ان ،ح��ي��ث األزم����ات
السياسية واألمنية واإلجتماعية
واإلقتصادية تعصف به من كل حدب
وصوب وتكاد تنسي الشعب أننا في
زم��ن العيد .فال رئيس للجمهورية
قد انتخب ،وال جنودنا األبطال قد
ح��رروا ،والخاطفون يهددون أهلهم
يوميا ً بذبحهم .كما أن فضيحة الفساد
الغذائي ،إن لم يتداركها المسؤولون
قد تنذر بالوبال على صحة المواطن
وسمعة لبنان السياحية».
وت��وج��ه بالصالة إل��ى الله «كي
تجلب السنة الجديدة تجديدا ً للسلطة
ال��دس��ت��وري��ة ،فيصار إل��ى انتخاب
رئ��ي��س ج��دي��د ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ،ويقر
قانون جديد لالنتخابات النيابية ال
يهمش أي مكون من مكونات الوطن،
وتحصل االنتخابات».
ووج����ه م��ت��روب��ول��ي��ت ط��راب��ل��س
والكورة وتوابعهما للروم االرثوذكس
ال��م��ط��ران اف���رام ك��ري��اك��وس رسالة
الى اللبنانيين عموما ً والمسيحيين
خصوصا ً ش��دد فيها على المعاني
األخ�لاق��ي��ة للميالد ،م��ؤك��دا ً أن «ما
ننشده كلنا اليوم ،راغبين في تعايش
مشترك واح��د ف��ي وطننا الحبيب
لبنان وفي كل الشرق األوسط».

دبور يلتقي وهاب :نرف�ض
�أي تواجد �إرهابي داخل المخيمات
استقبل سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور ،رئيس حزب
التوحيد العربي وئام وهاب وتناول اللقاء «ضرورة االعتراف بالدولة
الفلسطينية ووضع المخيمات الفلسطينية في لبنان» .وأكد وهاب
«اهمية الوقوف خلف القيادة الفلسطينية ،التي ستتوجه إلى األمم
المتحدة لفرض االعتراف بها وهي اليوم في مرحلة دقيقة وخطيرة
ألن قيادة العدو تقود معركة حياة أو موت».
وأوضح «أهمية الوقوف إلى جانب الدولة الفلسطينية في الوقت
الذي تواجه الحرب عليها بخاصة بعد أن بدأنا نلمس تغيرا ً كبيرا ً
في مواقف الكثير من الدول» ،مشيدا ً بـ«الخطوات التي تتم في بعض
ال��دول األوروبية (دول اإلتحاد األوروب��ي) عبر بعض البرلمانات
وبعض الحكومات التي بدأت تتحرر من الضغط الصهيوني عليها
في موضوع فلسطين فبدأت تضغط على حكومتها لضرورة االعتراف
بالدولة الفلسطينية التي يجب أن تقام وفق قرار الموقف الرسمي
الفلسطيني على حدود الـ ،67على رغم أننا نريد فلسطين من البحر
الى النهر».
وف��ي سياق متصل ،أك��د وه��اب ح��رص السفير دب��ور «أن تكون
المخيمات الفلسطينية في لبنان تحت سقف القانون والسلطة
اللبنانية والسلم األهلي اللبناني ،ورفضه والقوى الفلسطينية
الوطنية األخ��رى المتواجدة في لبنان أي تواجد إره��اب��ي داخل
المخيمات وأي محاولة من البعض ألن تشكل المخيمات ملجأ
لإلرهاب».

نادر :ثالثية ال�شعب والجي�ش والمقاومة �أثبتت فعاليتها
في مواجهة العدوين الإرهابيين «الإ�سرائيلي» والتكفيري
بك ّل أمانة ،ومع الرفيق محمد ،نكرم
شهداءنا ،نشكرهم على تضحياتهم،
ونعاهدهم أننا باقون على هذا الدرب
وال مف ّر لنا من االنتصار .

ب��م��ن��اس��ب��ة ال���ذك���رى ال��س��ن��وي��ة
الستشهاد الرفيق محمد علي عواد،
أق��ام��ت م��دي��ري��ة المريجة التابعة
لمنفذية المتن الجنوبي في الحزب
السوري القومي االجتماعي احتفاال ً
تأبينيا ً في مجمع روضة الشهيدين،
حضره إل��ى جانب عائلة الشهيد،
مدير الدائرة اإلذاعية كمال نادر ممثالً
مركز الحزب ،عضو المجلس األعلى
منفذ ع��ام المتن الجنوبي عاطف
بزي ،عضوا المكتب السياسي بطرس
س��ع��اده ووه��ي��ب وه��ب��ة وع���دد من
المسؤولينن رئيسة مؤسسة رعاية
اس��ر الشهداء نهال ري��اش��ي ،ومدير
مديرية المريجة عبدالله المولى
وأعضاء هيئة المديرية.
كما حضر عضو قيادة حزب الله
الحاج غالب أبو زينب ،عضو قيادة
ح��رك��ة أم���ل ال��دك��ت��ور زك���ي جمعة،
م��س��ؤول ق��ط��اع لبنان ف��ي الجبهة
الشعبية ـ القيادة العامة أبو عماد
رامز مصطفى ،وممثلون عن األحزاب
وال���ق���وى ال��وط��ن��ي��ة وش��خ��ص��ي��ات
ف��اع��ل��ي��ات اج��ت��م��اع��ي��ة وج��م��ع من
القوميين والمواطنين.
استهل االحتفال بكلمة مديرية
المريجة ومنفذية المتن الجنوبي
ألقتها وكيل عميد شؤون عبر الحدود
داليدا المولى قالت فيها :ألجل أمتنا،
وك�� ّل حبة ت��راب م��ن ب�لادن��ا ،نسطر
البطوالت تلو البطوالت ،التي علّمنا
سعاده بأنها إنْ لم تكن مؤيدة بصحة
العقيدة فال نفع لها وال ج��دوى .لذا
فإنّ بطوالتكم تعبّر عنكم ،عن صحة
ما تحملونه من مبادئ وقيم وأخالق،
تح ّملنا ونتح ّمل آالم���ا ً وص��ع��اب�اً،
تش ّردا ً وشهادة من أجل هدف واحد،
هو أمتنا ،ألننا نريدها قوية فاعلة
ورائدة ،حرة مستقلة وسيدة.
وتابعت ال��م��ول��ى :ك��ان لنا فخر
ال��ش��ه��ادة ع��ن��د رم���ل ب���ي���روت وم��ا
تراجعنا ،وعلى مذبح الوطن قدّمنا
ع��ش��رات االس��ت��ش��ه��ادي��ي��ن وم��ئ��ات
الشهداء وآالف الجرحى ،وم��ا زلنا
ف��ي ك � ّل م��ع��ارك المصير ،القوميين
االجتماعيين الذين يثبتون أنهم حماة
الثغور ،والملبّون لنداء الواجب،
وشهادة الرفيق محمد عواد في باب
هود ،هي استمرار لمسيرة البطولة
في موكب النهضة القومية وفيها من
ومضات ليلة استشهاد سعاده في
الثامن من تموز ،الكثير ...الكثير...
ث��م تحدّثت ع��ن ص��ف��ات الشهيد
اإلن��س��ان��ي��ة وال��ب��ط��ول��ي��ة ،وإي��م��ان��ه
ال��ن��ه��ض��وي ،وج���دارت���ه ف��ي تح ّمل
المسؤولية ،فكان بطالً بكل ما للكلمة
�س��د صحة عقيدته،
م��ن معنى ،ج� ّ
وسبق رفقاءه في المواجهة وتلقى
رصاصات هذا العدو الهمجي بثقة
وشموخ.
هو اب��ن مديرية المريجة ،وأحد
الرفقاء المق ّربين إلى قلوبنا ،عشنا
معه وش��ارك��ن��اه أح��زان��ه وأف��راح��ه،
ش��ارك��ن��اه الكثير م��ن لحظات األل��م
والصبر ،وعرفنا عنه تأديته المهمات

استيالءها على القدس وعلى المسجد
األقصى.
وق��ال :نحن ندرك أهمية سورية،
وأنها هي التي احتضنت المقاومة
وق��دم��ت تضحيات كبيرة م��ن أجل
التحرير والمواجهة منذ عام 1948
وما قبله وحتى اليوم ،وانّ ما يحدث
فيها من أعمال إرهابية وتخريب هو
عقوبة لها على مواقفها الصلبة ض ّد
العدو وض ّد الصلح والتطبيع معه،
ولذلك نحن نقف معها ألنّ انتصارنا
في سورية هو انتصار لفلسطين،
وه��زي��م��ة ل��ل��م��ش��روع األم��ي��رك��ي -
الصهيوني.
وذك���ر أب��و ع��م��اد رام���ز بما حصل
على يد مجموعة من «داع���ش» في
العراق خالل األي��ام األول��ى للعدوان
الصهيوني على غزة ،إذ أقدمت تلك
المجموعات على ال��دوس بأقدامها
على علم فلسطين ،وكذلك بما يحصل
في القنيطرة وال��ج��والن من تعاون
علني ووثيق بين اإلرهابيين والكيان
الصهيوني .

وألقى أبو عماد رامز كلمة الجبهة
الشعبية ـ القيادة العامة فانتقد ما
يُس ّمى «الربيع العربي» ،واعتبره
ممرا ً إلى تصفية القضية الفلسطينية،
حيث تقوم «إسرائيل» في ظ� ّل هذا
«ال��رب��ي��ع» بأكبر عملية استيطان
وت��وس��ع وت��ه��وي��د ل�ل�أرض ،وتكمل
ّ

وألقى مدير الدائرة اإلذاعية كمال
نادر كلمة مركز الحزب ،فتحدث عن
الشهيد محمد عواد ومزاياه وشجاعته
التي ال حدود لها ،وأشار إلى إيمانه
المطلق بالنهضة القومية االجتماعية
وب��أنّ القتال في سبيل الدفاع عنها
وع��ن األم��ة واج��ب مقدس .وق��ال إنّ
البطولة واالس��ت��ش��ه��اد ه��ي ميزات
أساسية في الحزب منذ تأسيسه،
ألنه حركة ص��راع ومواجهة وحرب
على األعداء الداخليين والخارجيين
وعلى المفاسد والرجعية.
وق��ال :إنّ محمد ع��واد كان يحمل
ثقافة واسعة ويعرف لغات عدة عدا
عن إتقانه فنون القتال والتدريب
العسكري العالي.
وأشار إلى أنّ الحزب يقوم بواجبه
القومي في الدفاع عن الشام ولبنان
وفلسطين ،وانّ القوميين موجودون

ف��ي ك � ّل جبهات ال��ص��راع وم��ن دون
ضجيج أو م��ب��اه��اة ،وق���د أظ��ه��رت
األحداث أنهم ثابتون في ك ّل المناطق
وأعالمهم ترفرف من قمم جبال كسب
إلى السويداء ولبنان ساحالً وسهالً
وجبالً.
وأض��اف :إنّ الوضع في سورية
ما زال خطيرا ً وهناك إرهاب إجرامي
فظيع يشترك فيه أل��وف المجرمين
والسفاحين الذين جرى استقدامهم
من دول عربية وآسيوية وأوروبية
وأفريقية وغربية ،بتمويل عربي
وعالمي وتركي ،وإنّ بعض ال��دول
المسماة عربية قد أثبتت أنها أمة
جاحدة وانّ رسالتها إلى سورية هي
رسالة فاسدة ومجرمة ،ولو أنها غير
ذل��ك لكانت صرفت ه��ذه المليارات
على إعمار لبنان ووفاء ديونه ،وعلى
دع��م س��وري��ة وإن��ق��اذ ال��ع��راق ودع��م
فلسطين ،وعلى إنهاء الفقر واألمية
التي يعاني منها ثلث العرب بين
المحيط والخليج.
وإذ حيا صمود الجيش السوري
والشعب السوري والقيادة السورية،
قال ن��ادر :إنّ موقف لبنان تجاه ما
يحدث ف��ي س��وري��ة ل��م يكن واح���داً،
فهناك م��ن دع��م أع��م��ال المنظمات
المسلحة واإلره���اب���ي���ة ،وغ��ط��اه��ا
وساعدها ،وهناك من دع��م الدولة
ال��س��وري��ة وق��ات��ل دف��اع �ا ً عنها وعن
بقائها ،ألنها إذا سقطت سيكون ذلك
خطرا ً على لبنان وعلى ك ّل الشرق،
وه��ن��اك فريق ثالث ي��ن��اور وي��ت��ودّد
لإلرهاب.
وت��ط�� ّرق إل���ى م��وض��وع األس���رى
العسكريين ف��ق��ال :إنّ تنظيمات
اإلره����اب م��ن «ن��ص��رة» و»داع���ش»
في جبال القلمون وج��رود عرسال،
ت��م��ارس االب���ت���زاز ل��ل��ح��ص��ول على
التموين والمحروقات ،ولم تطرح أي
مشروع جدي للمفاوضات وللتواصل
م��ع ال��دول��ة اللبنانية ف��ي قضية
العسكريين.
ووج��ه ن��ادر التحية إل��ى الجيش

اللبناني والقوى األمنية التي تقوم
بدور مه ّم وفعّ ال لحفظ البلد ومالحقة
المجموعات وال��خ�لاي��ا اإلره��اب��ي��ة
وضربها ،وقدّمت في هذه المعركة
عددا ً كبيرا ً من الشهداء والتضحيات.
وأك���د أنّ ثالثية الشعب والجيش
والمقاومة قد أثبتت صحتها وفعاليتها
في حفظ لبنان والدفاع عنه في وجه
العدو اإلرهابي «اإلسرائيلي» وفي
وجه العدو اإلرهابي المتمثل بقوى
التطرف واالجرام.
وع���ن دور ال���والي���ات المتحدة
وحلفائها قال ن��ادر إنهم مسؤولون
عن خراب العراق وسورية ولبنان،
وهم الذين انشأوا المنظمات اإلرهابية
ودعموها ،وأنّ هذا القصف الجوي
لقوى التحالف ال��دول��ي ه��و تمثيل
وك��ذب وب��اب لالبتزاز المالي للدول
النفطية ،قد يستم ّر سنوات عدة ،وفي
مقابل ذلك فإنّ معركة واح��دة يقوم
بها الجيش السوري والقوى القومية
المقاتلة إلى جانبه ،تؤدّي إلى نتائج
أكبر بكثير من القصف األميركي الذي
نشاهده وال��ذي يصدرون البيانات
اإلحصائية يوميا ً عن عدد الغارات
التي نفذها بال طائل.
وعن فلسطين قال نادر :إنّ هناك
مقاومة جبارة وحقيقية ،وقد أثبتت
مقدرتها على الصمود وكسر الحصار
«اإلسرائيلي» وهناك انتفاضة تغلي
ولكن يجري خنقها قبل أن تنطلق
واألنظمة العربية التي باعت فلسطين
سابقاً ،هي التي تتولى وأد االنتفاضة
وضرب المقاومة الحقيقية ،وتأمين
األم��ن وال��راح��ة للكيان الصهيوني،
لكننا نعرف بالتجربة والوقائع أنّ
خيار المقاومة هو الصحيح ،وأنّ
كلفة المقاومة تظ ّل أق ّل بكثير من كلفة
االستسالم.
وأخ��ي��را ً وج��ه ن���ادر التحية إلى
روح الشهيد محمد عواد باسم قيادة
الحزب ،وإلى شهداء الحزب وشهداء
المقاومة والجيش اللبناني والسوري
وشهداء فلسطين والعراق.
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كلمة حزب الله

ث��م ألقى ال��ح��اج غالب أب��و زينب
كلمة باسم حزب الله قال فيها :إنّ
اإلج��رام التكفيري يشكل خطرا ً على
الجميع في لبنان والعراق وسورية
وفلسطين وك��� ّل م��ك��ان ف��ي العالم،
وال تنفع م��ع��ه س��ي��اس��ة المهادنة
والمحاباة أو النأي بالنفس ،ونحن ال
نهادن مع التكفيريين ولن نتودّد لهم
بل سنقاتلهم ونمنعهم من التمدّد في
سورية ولبنان ،ألنّ هذا الخطر يعادل
الخطر الصهيوني ،وه��م��ا وجهان
لعملة واحدة.
وت��ط � ّرق أب��و زينب إل��ى موضوع
الحوار المرتقب بين حزب الله وتيار
المستقبل ،وأه��م��ي��ة االت��ف��اق على
أساسيات الحوار ،أيّ على القضايا
التي ته ّم لبنان وتحفظه من األخطار،
وطالب األطراف األخرى بأن يأخذوا
موقفا ً حاسما ً وواضحا ً وليس موقفا ً
لفظياً ،وان يطلقوا يد الجيش ليحسم
الوضع في ك ّل المناطق ،وانتقد الذين
يعرقلون تسليح الجيش ويحرمونه
من عوامل القوة.

كلمة حركة أمل

وألقى الدكتور زك��ي جمعة كلمة
باسم حركة أم��ل حيا فيها الحزب
القومي وشهيده محمد علي ع��واد
وس��ائ��ر شهدائه وش��ه��داء المقاومة
والجيش ،وقال إنّ اإلرهاب التكفيري
م��ك �لّ��ف ب���أن ي��ج��ه��ز ع��ل��ى القضية
الفلسطينية وعلى المقاومة لكي
يرتاح العدو الصهيوني ويتوسع
ويحقق يهودية دولته.
وأشار إلى أنّ ما تفعله المنظمات
اإلرهابية هو تخريب سورية والعراق
وض��رب الجيش السوري والجيش
اللبناني وك ّل قوة حاربت «إسرائيل»
حربا ً جدية ،وبخاصة سورية التي
احتضنت المقاومة وقدّمت لها الدعم
الكامل.
ودع���ا اللبنانيين وك��� ّل األف��رق��اء
السياسيين إلى التحاور من أجل إنهاء
الخالفات وتوحيد الصفوف وااللتفاف
حول الجيش اللبناني والقوى األمنية
في مواجهة قوى اإلرهاب والتكفير بك ّل
والتحسب لالستحقاقات
أشكالها،
ّ
الكبيرة التي ت��زداد خطورتها إذا لم
نكن موحدين في مواجهتها.

كلمة القيادة العامة

جانب من الحضور

كلمة مركز الحزب

الندوة الثقافية في «القومي» ت�ستعر�ض «حال الأمة والردّ النه�ضوي المطلوب»

نور الدين :مواجهة م�شاريع التق�سيم والتفتيت والتجزئة
تتم بتر�سيخ فكرة الوحدة القومية التي ي�شكل نموذجها القوميون االجتماعيون
ّ
نظمت الندوة الثقافية المركزية في الحزب
السوري القومي االجتماعي لقا ًء حواريا ً مع
عضو المجلس القومي د .غالب ن��ور الدين
حول موضوع «ح� ُ
�ال األم��ة وال��ر ّد النهضوي
ال��م��ط��ل��وب» ،حضر اللقاء رئ��ي��س المجلس
األعلى الوزير السابق محمود عبد الخالق،
نائب رئيس الحزب توفيق مهنا ،وع��دد من
المسؤولين والقوميين أعضاء الندوة.
استه ّل رئيس الندوة الثقافية المركزية
د .زهير فياض اللقاء بكلمة مختصرة جاء
فيها :ك ّل الظاهرات التفتيتية ،التقسيمية،
التجزيئية ،وك ّل العصبيات المَرضيّة التي
يحفل بها مجتمعنا هي نتاج غياب الثقافة
القومية االجتماعية اإلنسانية الشاملة التي
تشكل المرتكز لوعي اإلن��س��ان في مقاربته
لمشكالت ال��واق��ع االج��ت��م��اع��ي بتشعّ باته
المختلفة.
واعتبر أنّ هذا ّ
يدل على الحاجة الماسة الى
تفعيل الدور والوظيفة لك ّل القوى الحية في
المجتمع ،وعلى رأسها حزبنا باعتباره أداة
النهضة بغية مواجهة التحديات اآلتية.
بعد ذل��ك ،تحدث نور الدين عما تتع ّرض
له األم��ة من تحديات وأخطار ،وما يصيبها
من أمراض وما يعتريها من ظاهرات تفتيتية
ـ تقسيمية تش ّل حركتها ،وتكبّل حركة تقدّمها
ونم ّوها وارتقائها.
وتطرق ال��ى الغزو األميركي للعراق عام
 2003وم���ا أدّى إل��ي��ه م��ن ض���رب للعراق

نور الدين متحدثا ً في الندوة الثقافية
ولقدراته ،وعملية التدمير الممنهج لك ّل معالم
الهوية والحضارة في العراق ،وما أدّى إليه
من تقسيم للعراق على قاعدة طائفية ومذهبية
شكلت مناخا ً مؤاتيا ً لظهور الحركات المتطرفة
التدميرية الموبوءة ،وأيضا ً تفريغ العراق من
العلماء واألدمغة في سياق عملية التجهيل
لشعبنا وإغراقه في الفوضى التي عملت على
تعميمها السياسة األميركية عبر مشروع
«الشرق األوسط الجديد» المزعوم.
وت��ح��دث ن��ور ال��دي��ن ع��ن المعركة التي

يخوضها شعبنا في الشام دفاعا ً عن الهوية
وال��وج��ود ،وللحفاظ على ال��دول��ة الوطنية
والقومية التي شكلت العمق والظهير لك ّل
حركات المقاومة في بالدنا من العراق الى
فلسطين ،فالمعركة في سورية هي معركة
إسقاط الدولة بما ترمز اليه من معالم الهوية
واالنتماء والحضارة والوجود القومي.
كذلك تطرق نور الدين الى الواقع اللبناني،
ومسارات تطور المسألة الفلسطينية واألخطار
والتحديات المحيطة ،كما أضاء على األبعاد

الدولية واإلقليمية للصراع بسبب الموقع
االستراتيجي والجغرافي المه ّم لسورية في
قلب العالم ،وبالتالي فإنّ تداعيات الحرب في
سورية ستكون لها انعكاسات على ك ّل المشهد
العالمي ،وهذا ما يتطلب م ّد جسور التواصل
والتعاون والتحالف مع ك ّل القوى اإلقليمية
وال��دول��ي��ة ال��ت��ي تقف على خ��ط المواجهة
لمشاريع الهيمنة األميركية والغربية من إيران
الى روسيا الى الصين الى دول «بريكس».
وأش��ار ن��ور الدين في محاضرته إل��ى أنّ
مواجهة مشاريع التقسيم والتفتيت والتجزئة
تت ّم من خالل ترسيخ فكرة الوحدة القومية
التي يشكل نموذجها القوميون االجتماعيون،
وأنّ هزيمة االحتالل واإلرهاب والتطرف تت ّم من
خالل المقاومة نهجا ً وثقافة ،ألنها األساس في
مسيرة الصراع القومي .والمقاومة هي نحن،
وك ّل القوى التي تقاوم االحتالل الصهيوني
وقوى اإلرهاب والتطرف.
ولفت نور الدين إلى أنّ الجيش السوري
هو أحد أبرز ركائز المقاومة في بالدنا ،فهذا
جيش ميسلون ،خاض معاركه القومية ليس
دفاعا ً عن الشام وحسب بل دفاعا ً عن فلسطين
ولبنان واألم��ة ،مشدّدا ً على أنّ وق��وف قوى
المقاومة إلى جانب سورية في حربها ض ّد
اإلرهاب والتطرف ،هو تدعيم للقلعة القومية
الحاضنة للمقاومة.
وت��ل��ت ال��م��ح��اض��رة م��داخ�لات م��ن بعض
الحاضرين حول موضوع اللقاء.

