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معتقل الخيام ي�ست�ضيف �إحياء الذكرى ال�سنوية الـ 37العتقال الأ�سير يحيى �سكاف

�سالم �أثار المو�ضوع مع نائب رئي�س الدولة

و�صد ّ
�صالح :المقاومة �أثبتت القدرة على تحرير الأر�ض والأ�سرى ّ
و�صول المبعدين من الإمارات �إلى بيروت
كل �إرهاب واحتالل
والجامعة الثقافية تطالب بالعودة عن القرار قماطي� :إنها �أمانة في �أعناقنا وهي الطريق الوحيد الذي يحقق للأمة انت�صاراتها
وصل أمس عدد من اللبنانيين
ال��م��ب��ع��دي��ن م��ن دول����ة اإلم����ارات
العربية المتحدة تباعا ً الى لبنان
من كل من ابو ظبي ودبي والشارقة
وعجمان ،وذل��ك كأفراد على متن
الطائرات القادمة من هناك.
وق��د وص��ل ثالثة أشخاص من
الشارقة لم يكشفوا عن أسمائهم
ول��م يدلوا ب��أي تصريح لوسائل
االع�ل�ام ،ف��ي حين ينتظر وص��ول
أع��داد أخ��رى تباعا ً أيضا ً كأفراد
على متن ط��ائ��رات أخ��رى قادمة
من االمارات العربية المتحدة الى
بيروت خالل الساعات المقبلة.
وك��ان ق��د وص��ل مساء أول من
أمس  4لبنانيين إلى مطار بيروت
لم يكشفوا عن أسمائهم أيضاً.
وكان رئيس الحكومة تمام سالم
التقى نائب رئيس دولة اإلمارات
العربية المتحدة رئيس مجلس
ال��وزراء حاكم دبي الشيخ محمد
ب��ن راش���د آل مكتوم ف��ي حضور
الوفد الوزاري المرافق له ،في شرم
ال��ش��ي��خ .وج���رى ع��رض للوضع
العربي العام والعالقات الثنائية
بين لبنان ودولة اإلمارات.
وأكد سالم «أهمية هذه العالقات
بالنسبة الى لبنان وحرصه على
ت��ع��زي��زه��ا ف��ي جميع ال��م��ج��االت
وحرص اللبنانيين على أمن دولة
اإلمارات واستقرارها» ،مشيرا ً إلى
«ال��دور الفاعل للجالية اللبنانية
في نهضة اإلم��ارات وازدهارها».
وأث��ار مع الشيخ محمد بن راشد
«موضوع اللبنانيين الذين أبلغوا
قرار إبعادهم من اإلمارات» .وأبدى

نائب الرئيس اإلماراتي «إهتماما ً
بالغا ً بما سمعه من سالم ووعد
بمتابعة األم���ر» ،وأك��د لسالم أن
«ليس هناك قرار رسمي إماراتي أو
نية باستهداف اللبنانيين المقيمين
في دول��ة اإلم����ارات» ،مشيرا ً إلى
«األع���داد الكبيرة ألف��راد الجالية
اللبنانية المقيمين في اإلم��ارات
وإلى نجاحاتهم المهنية ودورهم
ال��ف��اع��ل على ك��ل المستويات».
وق��ال« :إذا كانت هناك إج��راءات
ات��خ��ذت بحق بعض اللبنانيين
فإنها إجراءات تعود بالتأكيد إلى
اعتبارات أمنية محددة وال تتخطى
هذه الحدود».

رسالة من الجامعة
اللبنانية إلى رئيس اإلمارات

ووجه رئيس الجامعة اللبنانية
الثقافية في العالم أحمد ناصر
واألم��ي��ن ال��ع��ام للجامعة بيتر
االش��ق��ر ،رسالة إل��ى رئيس دولة
االمارات العربية المتحدة الشيخ
خليفة بن زايد بن سلطان تتعلق
بقرار السلطات في دولة االمارات
بإبعاد حوالى  70عائلة لبنانية
من اإلمارات ،ناشداه فيها «إعادة
النظر في هذا القرار ألن اللبنانيين
ف���ي دول����ة اإلم������ارات ي��ل��ت��زم��ون
القوانين ويحترمون أنظمة الدولة
ويساهمون مساهمة فعالة منذ
القدم بتنمية اقتصادها ويعتبرون
دول���ة اإلم�����ارات ب��ل��ده��م ال��ث��ان��ي
نظرا ً الى اندماجهم في المجتمع
االماراتي».

وق��اال« :في هذه المناسبة اننا
نستذكر ال���دور ال��رائ��د ال��ذي قام
به القائد العربي الراحل الكبير
سمو الشيخ زاي��د بن سلطان آل
نهيان وما زلتم سموكم تقومون
به بتقديم الدعم والمساندة الى
لبنان ،ال سيما م��ا قمتم ب��ه بعد
عدوان «إسرائيل» على لبنان عام
 ،2006إذ أن اللبنانيين لن ينسوا
هذا الدعم الذي تمثل بإعادة اعمار
العديد من المؤسسات التربوية
والثقافية والدينية والمنازل ،التي
دمرها هذا العدوان الغاشم».
وأض��اف��ا« :ص��اح��ب السمو ان
اللبنانيين ف��ي دول���ة االم���ارات
الشقيقة يعتبرون سموكم الوالد
ل��ه��م ول��ك��م ف��ي قلوبهم التقدير
ال��ع��ال��ي واالح��ت��رام ويتصرفون
ب���روح ال��م��س��ؤول��ي��ة ف��ي ال��دول��ة،
فلذلك نتمنى على سموكم وانت
الرجل العادل والحكيم ان تشمل
ه��ذه ال��ع��دال��ة االش��خ��اص الذين
طاولهم القرار وإلغائه».
واختتما« :إن الجامعة اللبنانية
الثقافية ف��ي العالم اذ تثمن ما
ت��ق��وم��ون ب��ه م��ن ج��ه��ود على كل
الصعد ،تتطلع الى سموكم وكلها
ام��ل ب��أن يكون ق��رارك��م ايجابيا ً
بالعودة ع��ن ه��ذا ال��ق��رار لصالح
هؤالء االشخاص في شكل خاص
واللبنانيين في الدولة في شكل
ع��ام ،وان يعامل اب��ن��اء الجالية
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ف��ي دول����ة االم����ارات
كما تعامل اب��ن��اء الجاليات في
االم��ي��رك��ت��ي��ن وال����دول االوروب��ي��ة
واألفريقية».

«القومي» ووفود جالوا في معلم مليتا
جال وفد من المحامين األردنيين معلم مليتا السياحي
في منطقة إقليم التفاح في النبطية واستمع إلى شرح
عنه وال سيما الهاوية التي تضم دبابات وآليات عسكرية
«اسرائيلية» دمرتها المقاومة إضافة إلى المتحف الحربي
والصرح والمسار الجهادي وساحة الشهداء.
ونوه الوفد بالمكان «وبالعزيمة التي يتمتع بها رجال
المقاومة في مواجهة العدو «اإلسرائيلي» وأثمرت نصر
أيار .»2000

وزار المعلم وفد من الكتلة البرلمانية النيابية العراقية
وكتلة المواطن العراقي برئاسة النائب حامد الخضري
وكان عرض فيلم «مليتا حكاية األرض للسماء» وجولة
في ارجاء المعلم.
ومن الزوار :وفود من الحزب السوري القومي االجتماعي،
كشافة اإلمام المهدي في البقاع الغربي ،الهيئات النسائية
في حارة حريك ،وفد من ضباط وعناصر الكتيبة االسبانية
في اليونيفيل إضافة إلى وفود شعبية.

صالح

قماطي

الخيام ـ رانيا العشي
لمناسبة الذكرى السنوية الـ 37العتقال األسير يحيى سكاف
في سجون العدو «االسرائيلي» ،نظمت الجمعية اللبنانية لألسرى
والمح ّررين وقفة تضامنية في قاعة الشهداء في معتقل الخيام،
شارك فيها عضو المجلس األعلى في الحزب السوري القومي
االجتماعي األمين العام لمؤتمر األحزاب العربية قاسم صالح،
عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي ،رئيس
الجمعية أحمد طالب ،ووفود مثلت األحزاب والقوى السياسية
اللبنانية والفلسطينية ،وفاعليات بلدية واختيارية وأهلية من
منطقتي مرجعيون وحاصبيا وحشد من المواطنين.

قماطي

بعد النشيدين اللبناني والفلسطيني ،ألقى قماطي كلمة حيا
فيها الشهداء والمعتقلين ،مشيرا ً الى «أنّ العملية التي أسر فيها
سكاف كانت تقودها الشهيدة دالل المغربي ،ما ّ
يدل على أنّ المرأة
ال تختلف عن الرجل في األداء والمهمة».
وقال« :تشكل المقاومة الفلسطينية والعربية أمانة في رقابنا،
ولن يغفر لنا الشهداء واألسرى اذا تخلينا عن قضية فلسطين،
ويجب أن نبقى على خط المقاومة التي هي الطريق الوحيد الذي
يحقق لألمة انتصاراتها وتحرير فلسطين وإعادة الحقوق لشعب
فلسطين».
وأضاف« :ك ّل الضغوط التي تمارس على مشروع المقاومة
في ك ّل المنطقة العربية ،والتحضيرات والمؤامرات التي يتواطأ
فيها ك ّل العالم الظالم االستكباري لمحو هذه القضية ،وفي سبيل
إفشال المقاومة من خالل أدواتهم المحلية واإلقليمية ،ودعمهم
بالمال والسالح ،ولكن ك ّل ذلك لم ينفع ،ولن تتفكك المقاومة ،ولن
تزيح عن أهدافها ولن تفشل ال بالحروب العسكرية وال الفتنوية
وال بواسطة اإلره��اب التكفيري ،لن نخون األمانة مهما كانت
الضغوط المحلية واإلقليمية عبر أدوات يريدون وضع ح ّد لها
بسبب تجاوز بعض الفصائل الحدود المرسوم لها».

جمال سكاف

وألقى جمال سكاف كلمة أصدقاء اﻷسير يحيى سكاف ،فوجه
في مستهلها التحية إلى أهل الجنوب الذين هزموا االحتالل
بدماء الشهداء وتضحيات المقاومين الذين نرفع رؤوسنا بهم
عالياً ،وعلى رأسهم سيد المقاومة السيد حسن نصر الله الذي
ّ
وحطم أسطورة جيشه تحت أقدام
قاد االنتصارات ض ّد العدو
المجاهدين.
وأكد سكاف البقاء على نهج المقاومة حتى تحرير ك ّل األسرى
وفي مقدمهم عميدهم يحيى سكاف ،وكذلك حتى تحرير كامل
فلسطين من البحر الى النهر.

طالب

وقال طالب في كلمته« :هذه األمة غافلة تتناحر باسم اإلنسان
والكرسي حلمها ،فلسطين لم تعد تعني لها شيئاً .رؤس��اء
وحكومات ووزراء خارجية كلهم باعوك ،بل رفضوا أن يذكروك».

الحضور

وألقى صالح كلمة الحزب السوري القومي االجتماعي وقال:
نجتمع على أرض معتقل الخيام الذي تح ّول من رمز للعبودية
ّ
وال��ذل ،حين كان يض ّم في طياته كوكبة من المقاومين
والقهر
األبطال الذين واجهوا العدو الصهيوني وعمالءه ،إلى رمز للحرية
والعزة والكرامة يوم وطأته أقدام المجاهدين في عام  2000ليف ّكوا
قيود المعتقلين األبطال ويح ّرروهم ،بعد اندحار جيش االحتالل عن
يحج إليها ك ّل أحرار
أرض الجنوب ،فأصبح معتقل الخيامة قبلة
ّ
العالم.
وأض��اف :نجتمع لنتذكر األسير المناضل يحيى سكاف الذي
اعتقل إثر قيامه بعملية بطولية في فلسطين المحتلة مع الشهيدة
دالل المغربي ،وهو لم يغب عن وجداننا وخاطرنا طيلة سبعة
وثالثين عاما ً قضاها في سجون العدو اليهودي الغاصب ،ومعه
سائر المعتقلين الفلسطينيين والعرب.
وال يزال هذا العدو يرفض االعتراف بوجود أسيرنا الحبيب رغم
المعلومات التي قدّمها الصليب األحمر الدولي وعدد من األسرى
المح ّررين الذين أكدوا جميعهم أنّ يحيى ال يزال معتقالً في سجون
العدو الصهيوني.
أمام هذا اإلنكار من قبل العدو ورفضه إطالق سراحه رغم أنّ
المقاومة أدرجت اسمه في لوائح جميع صفقات التبادل التي ت ّمت،
فال ب ّد لنا من التأكيد على اآلتي:
 1ـ مطالبة الحكومة اللبنانية بإدراج هذه القضية على رأس
سلّم أولوياتها ألنها قضية وطنية بامتياز ،ورفعها إلى جميع
المؤسسات الدولية اب��ت��داء من مجلس األم��ن ال��دول��ي ومجلس
حقوق اإلنسان والصليب األحمر الدولي ،وصوال ً إلى جميع اللجان
القانونية الدولية ودعوتها إلى الضغط على حكومة العدو إلرغامها
على إطالق سراح المناضل يحيى سكاف ليعود إلى ساح النضال
وإلى أهله وأحبائه.
 2ـ دعوة األحزاب واالتحادات والهيئات ومؤسسات المجتمع
المدني في لبنان وفي العالم العربي واإلسالمي إلى إيالء هذه
القضية االهتمام الكافي ،والقيام بتحركات دائمة ومستم ّرة كي
نؤكد لعدونا أننا لن ننسى يحيى وجميع األس��رى ،بل نحمل
قضيتهم حتى تحريرهم.
 3ـ إنّ قضية األس��ي��ر سكاف ه��ي ج��زء م��ن معاناة األس��رى
الفلسطينيين والعرب المعتقلين في سجون العدو ،والذين وصل
عددهم إلى أكثر من  7000أسير ،لذا فإنّ األمر تح ّول إلى قضية
إنسانية شاملة تتطلب منا جميعا ً بذل الجهود الحثيثة والجادّة
لوضع ح ّد لمعاناتهم ،وبخاصة أنّ من بينهم العديد من النساء
واألط��ف��ال ،وإط�ل�اق حملة واس��ع��ة إلخراجهم م��ن ب��راث��ن العدو
وزنزاناته.
 4ـ رفع مذكرات إلى جامعة ال��دول العربية ومنظمة المؤتمر
اإلس�لام��ي ول��ج��ان حقوق اإلن��س��ان وإل��ى مجلس األم��ن الدولي
ومطالبتهم بإرغام العدو الصهيوني على تحرير األسرى والمعتقلين
من سجونه.
وقال صالح :إنّ معاناة أمتنا في هذه المرحلة الخطيرة ال تق ّل عن
معاناة األسرى والمعتقلين ،فهي في مواجهة مصيرية ووجودية مع
اإلرهاب الصهيوني وكذلك مع اإلرهاب التكفيري اللذين هما وجهان

�أهالي �شهداء الجي�ش يرف�ضون
الم�ساومة �أو الت�سوية مع الإرهابيين
وفود في معلم مليتا

قدا�س في زحلة للجندي الإ�سباني

دروي�ش :قتلته نيران «�إ�سرائيلية»
وهو ي�سعى الى حماية الحياة

نفذ أهالي شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في مواجهة اإلرهابيين
في عبرا وطرابلس وعرسال اعتصاما ً في ساحة الشهداء ببيروت ،إحتجاجا ً
على إمكان التسوية في قضية فضل شاكر ،وطالبوا بعدم المساومة على دم
الشهداء ،وتسليم كل من حرض وهاجم الجيش وإعدام المجرمين.
وخالل االعتصام تحدث أهالي الشهداء ،ودعت والدة الشهيد المالزم أول نديم
سمعان إلى «عدم المساومة بأي لحظة من اللحظات مع اإلرهابيين على حساب
دم شهداء الجيش االبطال» .وسألت «أين العدل في لبنان إذا كان وزير العدل
أشرف ريفي مسؤول عن قادة المحاور في طرابلس» .وطلبت من قائد الجيش
جان قهوجي «الضرب من يد من حديد في طرابلس والبقاع ضد اإلرهابيين ،وأن
يكون شعار «األمر لك» شعارا ً حقيقيا ً وليس سياسياً ،ألن أهالي شهدء الجيش
هم الغطاء الداعم للجيش اللبناني ،واصفة بعض المسؤولين السياسيين
بأنهم «دواعش» و«جبهة نصرة» .كما طالبت باالعدام الفوري لكل من ح ّرض
وقاتل ضد الجيش اللبناني ،مشددة على أن التسوية أو المساومة ممنوعة بأي
شكل من األشكال.
وشددت والدة المالزم أول المغوار الشهيد جورج أبو صعب في كلمة لها
على أن «دم أوالدن��ا ليس للبيع بل للمؤسسة العسكرية ،ونحن مستعدون
لتقديم المزيد من الدماء» ،معربة عن رفضها أن يأتي قرار البراءة على حساب
دم الشهداء ،ومؤكدة ضرورة عدم محاكمة االرهابيين بل إعدام الذين قاتلوا
الجيش ،فـ«مصيرهم حبل المشنقة وغير هذا ال نقبل».
ورفضت والدة الرائد الشهيد طوني سمعان ،بدورها ،المساومة على دماء
شهداء الجيش في عبرا ونهر البارد والضنية ،وتحدثت عن سقوط 171
شهيدا ً في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان ،الذي اتهمته بـ«المساومة على
دمائهم».
وتوجهت والدة الشهيد عدنان المصري إلى النائبة بهية الحريري بالسؤال:
«هل تقبلين المساومة على دماء رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري؟».

تكريم الشهيد السقعان

درويش يسلم السفيرة اإلسبانية مجسم سيدة زحلة والبقاع
أحيت الجالية اإلسبانية المقيمة في البقاع ذكرى مقتل
العريف خافيير سوريا توليدو ،من الكتيبة اإلسبانية
العاملة ضمن ق��وات حفظ السالم في الجنوب التابعة
لألمم المتحدة ،بقداس أقيم في كنيسة مقام سيدة زحلة
والبقاع ،ترأسه راعي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم
الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا دروي��ش ،في
حضور سفيرة اسبانيا في لبنان ميالغروس اتشيغاريا.
وألقى المطران درويش عظة عدد فيها أهمية الجنود
الدوليين العاملين من أجل حفظ السالم ،وقال« :منذ شهر
ونصف الشهر تقريباً ،قدم العريف فراشيسكو خافيير
سوريا توليدو ( ،)...حياته من أجلنا نحن اللبنانيين .لقد
قتل من قبل الجيش «اإلسرائيلي» ،وأنا متأكد أن قلبه كان
يحترق بحب لبنان ،ويظهر رغبة كبيرة في إحالل السالم
في العالم ،وأعلنت السلطات اإلسبانية ان العريف خافيير
العامل في ق��وات حفظ السالم الموقتة التابعة لألمم
المتحدة في جنوب لبنان ،قد قتل بنيران إسرائيلية».
وأض��اف« :واذا كانت ق��وات اليونيفيل موجودة في

لبنان ،فألنها تريد فعالً إحالل السالم».
وتابع« :نريد في صالتنا اليوم ،التماس رحمة الله،
واالحتفال بشجاعة ونبل هؤالء الجنود .هذا النبل يدعونا
باسم كل الشعب اللبناني ،أن نقول شكرا ً جزيالً للشعب
اإلسباني ممثالً معنا الليلة بشخص سعادة السفيرة،
ونصلي اليوم ،ألجل راحة نفس العريف خافيير الذي كما
كل العسكريين ،لم يهدف يوما ً إلى قتل اآلخر ،بل سعى
الى حماية الحياة البشرية والدفاع عن السالم والحرية
وسعادة اآلخرين».
وإذ أعرب عن «الشكر لخافيير ،ولكل زمالئه العاملين
في اليونيفيل» ،قدم أيضا ً «الشكر الكبير لكل الجنود في
الجيش اللبناني ،والقوى األمنية الذين يخدمون هذا
الوطن».
وفي ختام القداس ،القت اتشيغاريا كلمة شكرت فيها
جميع من شارك في القداس.
ثم قدم المطران دروي��ش للسفيرة اإلسبانية مجسم
تمثال سيدة زحلة والبقاع.

إلى ذلك ،قامت عائلة الشهيد في الجيش اللبناني العريف فادي السقعان،
حفالً تكريميا ً بمناسبة مرور عام على استشهاده حيث ازيل الستار عن نصبه
التذكاري في قلعة راشيا ،بحضور ممثل قائد الجيش العماد جان قهوجي
العميد الركن مارون منير ،الذي قدم لوالدة الشهيد السقعان درعا ً بالمناسبة،
في حضور رؤساء بلديات ومخاتير بلدات راشيا وفاعليات اجتماعية وعائلية.

من اعتصام أهالي شهداء الجيش

صالح

لعملة واح��دة .ف��اإلره��اب الصهيوني يمارس القهر واالضطهاد
والعنصرية ض ّد شعبنا الفلسطيني الصامد ،ويد ّنس المقدسات
ويحتجز الحريات ويشنّ االع��ت��داءات بجميع أن��واع األسلحة
المحظورة والمح ّرمة على فلسطين ولبنان وسورية.
واإلرهاب التكفيري الذي يعيث في األرض فساداً ،فيذبح ويحرق
ويرتكب المجازر ويسعى في الليل والنهار إلى طمس هوية األمة
وتشويه تراثها الروحي وتدمير ثقافتها وحضارتها التراثية
والدينية عبر تفجير وتجريف معالمها األثرية ومساجدها وكنائسها
والمقامات وك ّل ما يمتّ إلى تاريخها بصلة .كما يسعى إلى تدمير
مقومات القوة فيها وتعميم ثقافة الفرقة واالنقسام والتبعية.
واعتبر صالح أنّ ك � ّل ذل��ك يجري خدمة للعدو الصهيوني
والمشروع األميركي ،فينعم أعداؤنا باألمن واالستقرار وتعاني
كيانات األمة ودولها من التفتيت وفقدان القدرة على المواجهة.
ورأى أنّ مواجهة هذا الخطر الداهم ال تكون بالرهان على ما
ُس ّمي التحالف الدولي ض ّد اإلرهاب ،بخاصة أنّ الواليات المتحدة
األميركية التي تقود هذا التحالف هي التي صنعت التنظيمات
اإلرهابية من «القاعدة» في أفغانستان إلى تنظيمي «داع��ش»
و«النصرة» وأخواتهما في العراق وال��ش��ام ،وه��ي التي دعمت
المجموعات التكفيرية وسهّلت تحركها وأمنت لها الدعم واإلسناد
لالنقضاض على محور المقاومة والممانعة من بوابة سورية،
وسعت إلى إسقاط النظام السوري ال��ذي يشكل نقطة االرتكاز
لهذا المحور .لذا فإنّ علينا أن نعتمد على أنفسنا وعلى قدراتنا
وجيوشنا لهزيمة ودحر هذا الخطر ،بخاصة أنّ إرادة المقاومة في
شعبنا أثبتت أنها قادرة على المواجهة وتغيير قواعد االشتباك.
وما العملية األخيرة التي نفذتها المقاومة الباسلة في مزارع
شبعا ردا ً على عملية القنيطرة والمواجهات البطولية التي تجري
في السلسلة الشرقية للبنان ،وكذلك المعارك الضارية التي يش ّنها
الجيش العربي السوري والجيش العراقي ومعهما المقاومة
والحشد الشعبي في الجوالن وتكريت وغيرها من الجبهات ،إال
دليل قاطع على قدرتنا على دحر هذا اإلرهاب وإسقاطه.
وأكد صالح أننا كما حققنا النصر في لبنان عام  2000وفي
الـ 2006وف��ي غ��زة ،فسوف يحقق شعبنا ومقاومته الباسلة
االنتصار على ك ّل من تس ّول له نفسه استهداف أمتنا واالعتداء
عليها ،ألنّ فيكم قوة تفعل وتغيّر وجه التاريخ.
وختاما ً ج �دّد صالح العهد ِباسم الحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي و ِب��اس��م األح���زاب وال��ق��وى والشخصيات الوطنية
اللبنانية ،على أنّ قضية األسرى الفلسطينيين والعرب وقضية
األسير المناضل يحيى سكاف ستبقى حية فينا ،ولن نتوانى عن
بذل ك ّل جهد ،وسنستم ّر في تح ّركنا حتى تحرير آخر أسير من
سجون العدو الصهيوني ،ونردّد مع السيد حسن نصر الله «نحن
قوم ال نترك أسرانا في السجون».
وألقى كلمة منظمة التحرير الفلسطينية عضو المجلس الثوري
في «فتح» جهاد قشمر حيا فيها عميد اﻷسرى يحيى سكاف الذي
وحد الدم اللبناني  -الفلسطيني منذ أكثر من ربع قرن ،وكان من
ّ
أوائل الذين دافعوا عن القضية الفلسطينية.
وألقى فادي المغربي كلمة عائلة الشهيدة دالل المغربي مؤكدا ً
أنّ اﻷسير يحيى سكاف والشهيدة دالل المغربي ورفاقهم سيبقون
منارة للقضية الفلسطينية.

قدّ ا�س وجناز في دم�شق في ذكرى �أربعين المنا�ضل �أنطون معراوي

البحري :انت�صارنا �سيكون مدوي ًا
على الإرهاب والتط ّرف

البحري متحدثا ً في الجنّاز

من الحضور

بمناسبة م��رور أربعين ي��وم�ا ً على رحيل األمين
المناضل المحامي أنطون معراوي ،أقيم في كنيسة
القديس كيرلس في القصاع ـ دمشق ،ق��داس وجناز
لراحة نفس الراحل ،حضره إلى جانب العائلة ،نائب
رئيس المكتب السياسي للحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي العميد بشار يازجي ممثالً رئيس الحزب
النائب أسعد حردان ،وعدد من المسؤولين الحزبيين.
كما حضر السفير البابوي بدمشق المطران ماريو
زي��ن��اري ،والوكيل البطريركي لبطريركية أنطاكية
واإلسكندرية وأورشليم وسائر المشرق للروم الملكيين
الكاثوليك ال��م��ط��ران ج��وزي��ف عبسي ورج���ال دين
وشخصيات وأصدقاء وجمع من القوميين.
ت��رأس الصالة المطران عبسي بمعاونة لفيف من
الكهنة واآلباء ،وألقى عظة أشاد فيها بمناقب الراحل،
وأثنى على أعماله وعقيدته ،وق��دّم التعازي ِباسم
البطريرك الثالث لحام .كما ألقيت كلمات ن ّوهت بالراحل
ودوره.
وألقى عضو المكتب السياسي منفذ عام حرمون في
الحزب السوري القومي االجتماعي أسعد البحري كلمة
استهلها باإلشارة إلى مرحلة ستينات القرن الماضي،
حيث كانت إدارة الحزب العليا رهن االعتقال في الشام،
ويومذاك كان األمين الراحل أنطون معراوي ،واحدا ً من
المتحفزين لقضية الوطن ،الذين اهتدوا إلى فكر النهضة
والتقوا على الفكرة ،وكافحوا وناضلوا في سبيل
القضية ،وهو الذي جعل من الحزب إيمانا ً له ولعائلته

وشعارا ً لبيته .والجميع يشهد أن بيته كان بيتا ً للحزب
والقوميين.
وأض����اف :خ�لال تحمله المسؤوليات الحزبية
المتعدّدة ،من مذيع إل��ى مدير مديرية إل��ى عضوية
مجلس العمد والمكتب السياسي والمجلس األعلى،
أثبت األمين الراحل أن��ه جدير بالمسؤولية ،ولذلك
استحق التكريم في اكثر من مناسبة واستحقاق .ومن
موقعه في المحاماة يشهد له الجميع بدفاعه عن الحق،
ومواجهتة الفساد واالنحراف .وحين طاول االرهاب
بيته بالقصف ،وأصيبت شريكة حياته الدكتورة
جولييت ،كان يشدّد على ضرورة سالمة البلد من ش ّر
االرهاب والتطرف.
وشدّد البحري في كلمته على ضرورة تضميد جروح
أمتنا النازفة ،من ج ّراء ما تتعرض له من ويالت وأخطار
ومؤامرات.
وأكد البحري أنّ رهاننا دائما ً على صحة عقيدتنا
وعلى بطوالت رفقائنا الذين يقاومون في الميادين كافة،
ومهما اشتدت الصعاب ،ال يستطيع أحد حرفنا عن
بوصلتنا القومية ،وال عن نظامنا المركزي التسلسلي،
وال عن مبادئنا ،فنحن على قسمنا مستمرون حتى
االنتصار ،وسننتصر .وانتصارنا سيكون مد ّويا ً على
األعداء وعلى االرهاب والتطرف وعلى الضعفاء الذين
تساقطوا على جوانب الطريق.
وختم البحري كلمته مقدّما ً التعازي للدكتورة
جولييت وعائلة الراحل باسم رئيس وقيادة الحزب.

