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�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن التقرير الدولي عن �سورية ظالم وج ّهل الفاعل و�ساوى بين الإرهاب والمقاومة

الها�شم :محاوالت �إدانة حزب اهلل في «حقوق الإن�سان»
عدوان �صارخ على ال�سيادة اللبنانية

«القومي» ّ
يزف ال�شهيدين
القائد البطل� أيهم �أحمد والبطل علي �ضعون

حاوره محمد حمية
أكد مسؤول ملف العالقات مع األحزاب الوطنية واللبنانية
والمنظمات الفلسطينية في التيار الوطني الحر الدكتور بسام الهاشم
أن رئاسة الجمهورية حق لرئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب
ميشال عون «الممثل الشرعي والديمقراطي للشعب اللبناني» ،معتبرا ً
أن البلد ال يحتمل  6سنوات أخرى برئيس كميشال سليمان.
ولفت إلى أن الرئيس فؤاد السنيورة يخوض حرب البقاء الشخصي
ومشكلته الرئيسية مع الرئيس سعد الحريري «الذي يسعى للعودة
إلى الحكم».
وإذ رفض اعتبار المسيحيين في المنطقة الجئين ،جزم الهاشم
بأنهم سيبقون إلى األبد فيها وهم ظهير لحركات المقاومة التي
تتصدى بفعالية لإلرهاب ،لذلك تسعى «إسرائيل» إلى تهجيرهم،
مشيرا ً إلى أن الدفاع عن الوجود المسيحي دفاع عن االسالم.
وتطرق الهاشم إلى التقرير التاسع للجنة التحقيق الدولية
المستقلة المعنية بسورية ،مؤكدا ً أن «التقرير ليس عادالً ،بل يرى
الحقيقة بعين واحدة ،ألنه ج ّهل الفاعل وتستّر عن دور العدو ووضع
إرهاب «داعش» وغيره الذين يرتكبون المجازر في مقابل حزب الله
وعصائب أهل الحق وسرايا أبو الفضل العباس الذين يقاتلون للدفاع
عن أوطانهم».
وكشف الهاشم بأن «ما يحصل في مجلس حقوق اإلنسان من
محاوالت إلدانة حزب الله هو تذرع بعض الدول بنص م ّر في
الجمعية العمومية لألمم المتحدة العام الماضي يدين بطريقة مواربة
تدخل المجموعات اإلرهابية المتطرفة في الحرب في سورية إلى
جانب النظام وال سيما حزب الله» ،معتبرا ً ذلك عدوانا ً صارخا ً على
لبنان ،ومتسائالً :لماذا سمح المندوب الدائم للبنان في األمم المتحدة
السفير نواف سالم بتمرير هذا النص؟ مطالبا ً الدولة اللبنانية
عبر وزارة الخارجية والسفارة في نيويورك القيام بكل ما يلزم
لتصحيح هذا الوضع الشاذ.
ك�لام ال��ه��اش��م ج��اء خ�لال ح��وار
م��ش��ت��رك ب��ي��ن صحيفة «ال��ب��ن��اء»
وقناة «توب نيوز» واستهله بشرح
م��س��ه��ب للتقرير ال��ت��اس��ع للجنة
التحقيق الدولية المستقلة المعنية
بالجمهورية ال��ع��رب��ي��ة ال��س��وري��ة
ال��ذي صدر في الخامس من شباط
الماضي حيث كان حاضرا ً في جنيف
لمناقشة التقرير بدعوة من اتحاد
الحقوقيين العرب .ولفت إل��ى «أن
تقرير لجنة التحقيق الدولية في
انتهاكات حقوق اإلنسان في سورية
يصدر عشية انعقاد الدورة العادية

ما يجري في سورية له بعد إقليمي
وتعقيدات خارجية ما يعني أنها
ليست حربا ً أهلية لكنه تستر عن
ت��دخ��ل ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» فيها
واألخ��ط��ر من ذل��ك هو وض��ع إره��اب
«داع�����ش» وغ��ي��ره م��م��ن يرتكبون
المجازر مقابل حزب الله وعصائب
أهل الحق وسرايا أبو الفضل العباس
الذين يقاتلون بشرف للدفاع عن
أوطانهم إلظهار أن هناك إرهابا ً سنيا ً
مقابل إرهاب شيعي».
وعما إذا ك��ان ه��ذا التقرير ج��زءا ً
من الحرب السياسية االعالمية على

رئا�سة الجمهورية حق لعون لأنه
الممثل ال�شرعي لل�شعب اللبناني
لمجلس ح��ق��وق اإلن��س��ان التابع
لألمم المتحدة ،وهذا التقرير الصادر
أبقى على القراءة نفسها في التقرير
الصادر عام  2001الذي اعتبر أن ما
يجري في سورية هو حرب أهلية بين
النظام والمعارضة نتيجة انسداد
أفق اإلصالح في الداخل ،لكن التحول
ال��ذي حصل في التقرير األخير ،هو
التمييز بين أط��راف متعددة وهي
قوى النظام والمعارضة ،كما ميّز بين
معارضة الداخل ومعارضة الخارج
والمعارضة السلمية والمعارضة
ال��م��س��ل��ح��ة .وداخ�����ل ال��م��ع��ارض��ة
ال��م��س��ل��ح��ة م��يّ��ز ب��ي��ن ال��م��ع��ارض��ة
المعتدلة والمعارضة المتطرفة التي
أصبحت مصنفة رسميا ً بموجب
ال��ق��رار  2172ال��ص��ادر م��ن مجلس
األمن عام  2014كمنظمات إرهابية
وف��ي طليعتها «داع���ش والنصرة»
وغيرهما.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ذك���ر التقرير
ت��ع��ق��ي��دات األزم����ة بفعل ت��دخ�لات
خارجية م��ن قبل دول إقليمية لم
تذكر أسماءها ومن قبل جماعات في
اإلقليم ووضعها في مقابل «النصرة
وداعش» من دون وصفها باإلرهابية
ك��ح��زب ال��ل��ه وع��ص��ائ��ب أه��ل الحق
وسرايا ابو الفضل العباس العراقية.
وأش��ار الهاشم إلى أن «األط��راف
الخارجية كالمنظمات غير ال��دول
ذك����رت ب���األس���م���اء ،أم����ا ال��ج��ه��ات
الخارجية ك��دول ل��م ت��ذك��ر .وبذلك
جهّل التقرير الفاعل ألن��ه ذك��ر فقط
ه��ذه المجموعات اإلره��اب��ي��ة التي
ترتكب الجرائم ومن دون ذكر مصادر
الدعم لها من المال الخليجي والدعم
وال��ت��س��ل��ي��ح وال��ت��دري��ب األم��ي��رك��ي
والرعاية «اإلسرائيلية» والعبور من
األراضي التركية واألردنية».
وأضاف الهاشم في قراءته للتقرير
قائالً« :التقرير ليس ع��ادال ً بل يرى
الحقيقة بعين واح��دة ،فاعترف أن

محور المقاومة ق��ال« :ه��ذا تحريف
للواقع وي��ص��ف دخ���ول ح��زب الله
والمجموعات الشيعية العراقية
للدفاع عن النظام بوجه المعارضة
بل هم يدافعون عن وح��دة الدولة
ال��س��وري��ة وع��ن ال��وج��ود المشترك
للجميع وليس عن النظام .فحزب
الله هزم «إسرائيل» في عام 2006
ثم هزمت في غزة ،وعندما عجزوا عن
ضرب المقاومة ارت��دوا إلى سورية
وما زالت الحرب نفسها والمستهدف
ه��و محور المقاومة م��ن إي���ران الى
حزب الله وسورية والعراق ،ونرى
اآلن كيف يتمدد ال��ف��رز ف��ي اليمن
وص��وال ً إل��ى مصر وشمال إفريقيا،
وتصوير أن الصراع بين حزب الله
والمقاومة وبين التنظيمات اإلرهابية
ه��و إم��ع��ان بدفع المنطقة باتجاه
االقتتال وتشويه طبيعة الصراع
خدمة للعدو اإلسرائيلي».
وأك��د أن «ال��ت��واط��ؤ العلني بين
المجموعات اإلرهابية وإسرائيل هدفه
تدمير وحدة الكيانات ،كيان سورية
وك��ي��ان ال��ع��راق وال��ف��رز بين السنة
والشيعة واألك��راد .فـ»إسرائيل» لها
مصلحة في هذا الفرز و ُتلبس اإلرهاب
ث��وب اإلس�ل�ام لتفتك ب��ه وبالبيئة
اإلسالمية من داخلها».
وعن محاولة بعض الدول العربية
إدان��ة ح��زب الله في مجلس حقوق
اإلن��س��ان بسبب تدخله العسكري
في سورية ،كشف الهاشم أن «خالل
الجلسة العامة لمناقشة تقرير لجنة
التحقيق المستقلة عن الوضع في
سورية ،سمعت المندوب السعودي
يهاجم حزب الله ويصفه باإلرهابي،
ف��األم��م المتحدة والمنظمات التي
تتبعها عمليا ً تصدر توصيات فقط
والمعركة هي معركة تسجيل حقوق
ورأي عام وتصنيفات ألن الذي يؤدي
إلى التعديل هو موازين القوى على
األرض».

الشهيد القائد أيهم أحمد أحمد

لماذا �سمح ال�سفير �سالم بتمرير قرار يدين حزب اهلل
في الأمم المتحدة؟
وع��ن تحول ه��ذه المنظمات إلى
أدوات بيد الدول الكبرى للضغط على
دول أخ��رى أو حركات مقاومة قال
الهاشم« :ه��ذه المؤسسات الدولية
تستعمل لضرب سيادة بعض الدول
التي ال تخضع للهيمنة األميركية وكل
مجموعة مناضلة كحزب الله يلصقون
بها التهم» ،مؤكدا ً أن اتهام حزب حزب
الله يعتبر انتهاكا ً صارخا ً للسيادة
اللبنانية وزج لبنان ف��ي ح��روب
أهلية وه��ذا ما دفع وزي��ر الخارجية
جبران باسيل إلى الوقوف في وجهه
في شك ٍل حاسم ،ألن حزب الله فريق
مقاوم ومشارك في السلطة في مجلس
النواب والحكومة وك��ل الحكومات
المتعاقبة ن��ادت بالمحافظة على
معادلة الثالوث الذهبي التي طعن
فيها الرئيس ميشال سليمان عندما
قال إنها الثالوث الخشبي ألنه كان
يريد حينها التمديد .واتهام حزب
الله باالرهاب يعني تصنيف الدولة
اللبنانية أو جزء منها ،بأنها ارهابية.
كما كشف الهاشم أن «ما يحصل
في مجلس حقوق اإلنسان هو ت ّذرع
بعض ال��دول بنص م ّر في الجمعية
العمومية لألمم المتحدة في نيويورك
العام الماضي ،يدين بطريقة مواربة
تدخل المجموعات اإلرهابية المتطرفة
ف��ي ال��ح��رب ف��ي س��وري��ة إل��ى جانب
النظام وال سيما ح��زب الله وطالب
بخروج الفئات االجنبية من االراضي
السورية».
وتساءل الهاشم« :لماذا سمحت
الممثلية اللبنانية ف��ي نيويورك
والسفير ن���واف س�لام بتمرير هذا
ال��ن��ص؟» ،مطالبا ً الدولة اللبنانية
عبر وزارة الخارجية والسفارة في
الواليات المتحدة األميركية ،بالقيام
بكل ما يلزم لتصحيح ه��ذا الوضع
الشاذ والعودة عن هذا القرار الظالم
والمجحف».
وأكد الهاشم أن «وزارة الخارجية
ت��خ��وض ال��ي��وم ح��رب �ا ً حقيقية في
مجلس حقوق اإلنسان للحؤول دون
التذرع بما سبق وذكر في الجمعية
العمومية لتثبيته واع��ت��م��اده في
المجلس ألن ذلك يعتبر عدوانا ً على
لبنان».
وق���ال« :ي��ري��دون رأس المقاومة
ألنها رأس الحربة في المواجهة مع
العدو «اإلسرائيلي» ،وأثبتت جدارتها
القتالية وهي قوة نابعة من صلب
الكيان الوطني الحاضن لها .أنا أدافع
ع��ن ح��زب الله ألن��ه حركة مقاومة
وطنية للحفاظ ع��ن س��ي��ادة لبنان
وليست منفصلة عن سيادة الكيانات
العربية األخرى».
وإذا كان العماد عون يدفع بمنعه
من الوصول الى رئاسة الجمهورية،
ث��م��ن ت��ح��ال��ف��ه اإلس��ت��رات��ي��ج��ي مع
ح��زب ال��ل��ه ،ق��ال ال��ه��اش��م« :رئاسة
الجمهورية ليست شهوة ب��ل حق
ل��ل��ع��م��اد ع����ون ال��م��م��ث��ل ال��ش��رع��ي
والديمقراطي للبنانيين وه��و يريد
بقاء الجمهورية».
وعما يقال عن أن الخالف المسيحي
 المسيحي هو الذي حال دون إنجازاالستحقاق الرئاسي ،أوضح الهاشم:

أتيتكم مؤمنا ً بأنكم أمة عظيمة المواهب جديرة بالخلود والمجد
أنطون سعاده

تتشرف عمدة الثقافة والفنون الجميلة
في

الحزب السوري القومي االجتماعي
بدعوتكم لحضور اللقاء الثقافي مع الفنان القدير

رفيق سبيعي

المكان :م�سرح المدينة ـ ـ الحمرا ـ ـ بيروت.
الزمان :الثالثاء � 31آذار  2015ال�ساعة  7م�ساءً.

أن «هناك آلية لالنتخاب ورثناها
من الطائف تؤدي إلى شطب رئيس
الجمهورية كليا ً من المعادلة ألنها
جعلت انتخابه موضع مساومات».
وأضاف« :إذا كان هناك حرص على
تحقيق التوازنات تأمينا ً للشراكة ،فال
ب� ّد أن تكون شراكة متوازنة ،لذلك
اآلل��ي��ة التي أق��ره��ا الطائف تضرب
مبدأ الشراكة وتضع مسألة انتخاب
ال��رئ��ي��س ب��ي��د م��ج��م��وع��ة خاضعة
للتأثيرات الخارجية والعديد من
النواب مرتهنون للخارج وانتخابهم
ال يعبر عن تطلعات الشعب .هناك
ثالث رئاسات يجب ان تكون متوازنة
حتى تستقر الدولة ويجب أن يكون
الرؤساء الثالثة أقوياء في طوائفهم،
على مبدأ التعبير عن الضمير الوطني
للجماعات».
وع��ن رف��ض ع��ون تزكية رئيس
للجمهورية كما حصل ف��ي تكليف
الرئيس تمام سالم وقبول الطائفة
السنية ذلك ،قال« :في العام 2008
جرب العماد عون الرئيس سليمان
وتبين انه رئيس ضعيف واآلن البلد ال
يحمل  6سنوات برئيس كسليمان».
وع���ن ال��ح��وار م��ع ال��ق��وات ق��ال:
«مستمر ونريد إنجاحه وهو إيجابي
يريح على الصعيدين المسيحي
وال��وط��ن��ي ون��ع��ت��ب��ر ال��ج��م��ي��ع لهم
مصلحة فيه والجمهور المسيحي

الجيش العماد جان قهوجي ،معتبرا ً
أن «ع���ون يهمه اح��ت��رام القوانين
والدستور والضباط الذين يتمتعون
ب��ال��ك��ف��اءة» ،وت��س��اءل «ه��ل بسبب
مصاهرة العميد شامل روكز للعماد
ع��ون ي��ج � ّرد م��ن حقوقه المدنية؟
مضيفاً« :العميد روكز صهر عون منذ
أربع سنوات وهو ضابط لديه كفاءة
عسكرية مهمة».
وإذ رفض الرد على كالم الرئيس
سليمان األخير ،تساءل الهاشم عن
المشاريع التي مولتها بعض المراجع
اللبنانية الممولة في المغتربات.
ول��ف��ت إل���ى «أن ال��وزي��ر ج��ب��ران
باسيل كان مناضالً قبل أن يصاهر
ع��ون ،وأثبت ج��دارت��ه وكفاءته في
وزارات االتصاالت والطاقة واآلن في
الخارجية».
وعن وضع المسيحيين في المنطقة
رف��ض الهاشم اعتبارهم الجئين،
م��ؤك��دا ً انهم سيبقون إل��ى األب��د في
هذه المنطقة ،قائالً« :المسيحيون في
عهد المماليك تقلصت رقعة وجودهم
وتعرضوا للحرق ولكن أين المماليك
اليوم؟ بينما المسيحيون انتشروا
وتكاثروا وبالشراكة مع اآلخرين بنوا
دولة اسمها لبنان».
وأض��اف« :اليوم علينا مسؤولية
تتخطى لبنان والحضور المسيحي
ف��ي المنطقة م��وج��ود ف��ي ك��ل دولها

ال�سنيورة يخو�ض حرب البقاء
ال�سيا�سي وم�شكلته الرئي�سية
مع الحريري
مؤيد له ويضغط للخروج بنتائج
ملموسة».
وع��ن تداعيات ش��ه��ادة الرئيس
فؤاد السنيورة في المحكمة الدولية
الخاصة باغتيال الرئيس رفيق
الحريري رأى الهاشم أن «شهادة
السنيورة بال شاهد وال يعتد بها
خصوصا ً مع السنيورة الذي يخوض
ح��رب البقاء السياسي ،ومشكلته
الرئيسية هي مع سعد الحريري
الذي يسعى الى العودة إلى الحكم
وع��ودت��ه م��رح��ب ب��ه��ا ض��م��ن سلة
التفاهمات التي نسعى إليها وتعزز
توجها ً معينا ً في إدارة العالقات
الداخلية .فإذا عاد الحريري سيلغى
دور السنيورة لذلك الحرب التي
يقودها األخير ضد ح��زب الله هي
ضد الحريري أوال ً لكنها جعجعة من
دون طحين والحوار بين حزب الله
وتيار المستقبل لن يتأثر».
وردا ً على سؤال أشار الهاشم إلى
أن« :الهدوء النسبي في لبنان فرضته
عوامل القوة الداخلية في طليعتها
تماسك الجيش وصالبة العالقة بينه
وبين المقاومة وقوة المقاومة وقدرتها
واحتضان هذا التماسك من قبل اوسع
الفئات الشعبية ومن كل الطوائف».
ونفى الهاشم تحول الخالف على
ق��ي��ادة الجيش ال��ى معركة رئاسة
الجمهورية بين ع��ون وب��ي��ن قائد

ويجب ترسيخ وتفعيل هذا الدور ألن
إسرائيل تريد تهجيرهم من المنطقة
لحضورهم ف��ي ب�لاد ال��غ��رب .مثالً
ف��ي لبنان عندما يقول ال��غ��رب عن
حزب الله أنه إرهابي يأتي الزعيم
المسيحي ف��ي لبنان وي��ق��ول عكس
ذلك ،فالمسيحي في المنطقة هو ظهير
للحركات المقاومة التي تتصدى
بفعالية لإلرهاب».
وأعرب عن اعتقاده بأن «إسرائيل
ت��ري��د التخلص منهم ألن��ه��م شاهد
على جرائمها وتسعى إلى اجتثاث
الوجود المسيحي في المنطقة بدءا ً
من فلسطين فبقاؤهم دليل تاريخي
حاضر على أن فلسطين هي المنبع
الحقيقي للمسيحية و«إس��رائ��ي��ل»
تسعى إلى تهويد القدس وحصرها
باليهودية تمهيدا ً إلع�لان يهودية
الدولة ،وحصر المسيحية في روما
وإقامة دولة إسالمية في مكة .لذلك
ال��دف��اع ع��ن ال��وج��ود المسيحي هو
دفاع عن اإلسالم وعن قدرة الحضارة
المعروفة بتسامحها واحتضانها
المتنوع ،على البقاء».

ي�ب��ثّ ه��ذا ال �ح��وار كامالً
ال��ي��وم ال �س��اع��ة الخامسة
مسا ًء ويعاد بثّه عند الحادية
عشرة ليالً على قناة «توب
نيوز» تردد 12034

«الديمقراطيون الأحرار»:
البالد مقبلة على تطورات خطيرة
أبدى حزب «الديمقراطيون األحرار» في بيان بعد اجتماعه األسبوعي برئاسة
ترايسي شمعون ارتياحه «إلى مسار االتصاالت والمواقف التي تبشر بإمكان
انتخاب رئيس للجمهورية ،بحيث يعود انتظام العمل الى المؤسسات الدستورية،
خصوصا ً أن البالد مقبلة على تطورات خطيرة نتيجة تواجد التكفيريّين في جرود
سلسلة الجبال الشرقية في عرسال ورأس بعلبك وغيرها.

اعت�صامان للمطالبة بالإفراج عن فيا�ض
نفذ أصدقاء الموقوف في تشيكيا علي الطعان فياض اعتصامين أمام
السفارتين األميركية في عوكر والتشيكية في بعبدا احتجاجا ً على ما التدخل
االميركي لإلبقاء عليه موقوفا ً في براغ بتهم ملفقة عدة منها التخطيط الغتيال
أميركيين وطالبوا باإلفراج عنه.
وكانت السفارة األميركية طلبت أول من أمس من رعاياها في لبنان توخي
الحذر وتجنب مناطق التظاهرات ،محذرة من تحولها إلى اشتباكات عنيفة.

ّ
زف ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االج��ت��م��اع��ي إل���ى األم����ة وع��م��وم
السوريين القوميين االجتماعيين
ف��ي ال��وط��ن وع��ب��ر ال��ح��دود القائد
البطل أيهم أحمد أحمد والبطل علي
ع��دي ضعون اللذين ارتقيا أمس
ش��ه��داء أث��ن��اء تأديتهما واجبهما
القومي في مواجهة قوى اإلره��اب
والتطرف والعدو الصهيوني في
القنيطرة.
والشهيد البطل القائد أيهم أحمد
أحمد من مواليد طرطوس ،1982
ان��ت��م��ى إل���ى ال��ح��زب ع���ام ،2012
وخ��ض��ع ل��ع��دة دورات عسكرية
في مجال التدريب واالختصاص،
وخاض العديد من المهام القتالية،

الشهيد البطل علي عدي ضعون
وش��ارك في معارك ص��دد وحمص
القديمة والحصن وال��زارة وكسب
وحماه وم��ورك والنبك ودير عطية
والقنيطرة ،وهو قائد قوة خاصة في
نسور الزوبعة.
ك��ان م��ث��اال ً ل�لإق��دام والشجاعة
وتميز بمناقبيته وتفانيه.
ي��ش��يّ��ع ال��ق��ائ��د ال��ب��ط��ل أي��ه��م
أح��م��د ال��ي��وم ال��س��ب��ت ف��ي مسقط
رأس��ه ال��دري��ك��ي��ش ع��ن��د ال��س��اع��ة
الثانية بعد الظهر.
أم���ا الشهيد ال��ب��ط��ل ع��ل��ي ع��دي
ضعون فهو ن مواليد  1989والتحق
في صفوف الحزب عام  2012بعد
ان خضع لعدة دورات تدريبية.
ش���ارك ف��ي ال��ع��دي��د م��ن المهام

ال��ق��ت��ال��ي��ة ض��م��ن ق����وة خ��اص��ة
لنسور الزوبعة ،وخ��اض العديد
م��ن ال��م��ع��ارك ف��ي م��واج��ه��ة القوى
اإلرهابية في أكثر من منطقة وكان
مثاال ً لإلقدام والشجاعة.
يشيّع البطل علي ضعون اليوم
السبت في مسقط رأس��ه السلمية
عند الساعة الواحدة بعد الظهر.
ي��ع��اه��د ال��ح��زب ش��ه��داءه على
م��واص��ل��ة ت��ص �دّي��ه للمجموعات
اإلرهابية المتطرفة حتى اجتثاثها
وال��ق��ض��اء ع��ل��ي��ه��ا ...وح��ت��ى دح��ر
ال��م��ش��روع ال��م��ع��ادي ال���ذي يقوده
العدو الصهيوني وال��دول الغربية
واإلق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة ال��راع��ي��ة
لإلرهاب والتطرف .والبقاء لألمة.

 ...وي�ش ّيع �شهداء له في ال�سويداء و�إدلب:
م�ستمرون في مقاومة الإرهاب والتطرف وداعميه
شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي وأهالي مدينة
السويداء ومشايخها وفاعلياتها وأهالي قرية بكا في مأتم
حزبي وشعبي حاشد ،البطل القومي الشهيد ضياء علي
م��راد والشهيدين حامد أب��و دق��ة وف��ارس أب��و محمود من
الدفاع الوطني الذين ارتقوا شهداء أثناء التصدّي لهجوم
المجموعات اإلرهابية على محور بكا ـ ذبين.
ش��ارك في التشييع الحاشد وف��د من الحزب السوري
القومي االجتماعي ض ّم منفذ عام السويداء سمير الملحم
وأعضاء هيئة المنفذية :معين مزهر ،زياد الزير ،حمد حامد
ونجيب األطرش ،ومدراء المديريات جميل الغوطاني ،مهند
أبو زيدان ،ومسعود ذياب.
وشارك في التشييع أمين فرع حزب البعث في السويداء
شبلي جنود وأعضاء قيادة الفرع وجمع غفير من المشايخ
والفاعليات وحشد من القوميين والمواطنين.
تقدّم موكب التشييع حملة األكاليل بينها إكليل زهر
باسم رئيس الحزب النائب أسعد حردان وآخر باسم منفذية
وحمل
السويداء ،و ُرفعت أع�لام الحزب والعلم الوطنيُ ،
النعش على ّ
أكف ثلة من نسور الزوبعة.
وكان لمنفذ عام السويداء في «القومي» سمير الملحم كلمة

نقل فيها تعازي رئيس الحزب النائب أسعد حردان وإشادته
ببطولة الشهداء وإقدامهم ،وتأكيده أنّ دماء الشهيد ضياء
مراد ودماء ك ّل الشهداء تصنع نصر األمة ومجدها.
وأك��د الملحم أنّ شهداءنا ق�دّم��وا أرواح��ه��م مدافعين
عن سورية وطهر ترابها الطيب العبق بطهارة جثامين
الشهداء ،هذا التراب ال��ذي أحبّوه فأبوا إال أن يسطروا
مالحم عز ومجد ض ّد إرهاب مجرم ،فمضوا إلى ساحات
الوغى واستبسلوا إلى أن ارتقوا شهداء ألنهم أمنوا بأنّ
الحياة وقفة عز فقط.
وعاهد الملحم الشهيد البطل وك ّل الشهداء على االستمرار
في مقاومة اإلرهاب والتطرف وداعميه.
بعد ذلك ،ووريت جثامين الشهداء في ثرى بلدة بكا.
كما شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي في مدينة
إدلب الشهيدين القوميين صالح عمام وابراهيم طبّاع اللذين
استشهدا قرب معمل الكنسروة في أطراف مدينة إدلب.
وحضر التشييع منفذ عام إدلب في «القومي» عبود عبود
وناظر التدريب .وقد أشاد المنفذ العام ببطولة الشهداء
المضي في مقاومة اإلرهاب والتطرف.
وتضحياتهم وأكد
ّ
بعد ذلك ووري جثمانا الشهيدين الثرى في مدينة إدلب.

 ...وي�ش ّيع �أرملة الوزير ال�سابق
ح�سن عز الدين في الح�صنية ـ عكار
ش � ّي��ع ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي وأهالي بلدة الحصنية ـ
عكار ،في مأتم حزبي وشعبي المناضلة
الحاجة دالل حموضة (أم ثائر) ،أرملة
الوزير والنائب السابق األمين حسن عز
الدين.
تقدّم موكب التشييع إلى جانب ممثل
مركز الحزب مدير الدائرة اإلذاعية كمال
ن��ادر ،عضو المجلس األعلى رياض
نسيم ،المندوب السياسي في الشمال
زهير الحكم ،منفذ ع��ام عكار ممتاز
الجعم وأعضاء هيئة المنفذية وعدد
من أعضاء المجلس القومي ومسؤولو
الوحدات وجمع كبير من القوميين.
وشارك في التشييع ممثل عن النائب
السابق كريم الراسي ،وفد من التيار
الوطني الحر برئاسة جيمي جبور،
وممثلون عن تيار المرده ،حزب البعث
العربي االشتراكي ،المؤتمر الشعبي
اللبناني ،التجمع الوطني الديمقراطي
والحزب العربي الديمقراطي ،وفاعليات
بلدية وثقافية واجتماعية ودينية
ومواطنون من مختلف قرى عكار.
وأل��ق��ى ن���ادر كلمة م��رك��ز ال��ح��زب،
فأشار في مستهلها إلى أعباء النضال
التي تح ّملتها المناضلة الحاجة دالل
عز الدين (أم ثائر) ،إلى جانب زوجها
األمين الراحل حسن عز الدين ،الفتا ً إلى
أنّ بيتهما القومي كان مفتوحا ً وكانت
أم ثائر حاضرة تستقبل الجميع وتقوم
بالواجب االجتماعي واألخالقي ،وربّت
عائلة قومية ،ويوم فقدت نجلها الشهيد
ثائر حزنت وصبرت ،وكذلك فعلت يوم

توفي زوجها األمين حسن عز الدين.
وتط ّرق نادر الى المخاطر والحرائق
التي تتهدّد بالدنا وشعبنا وق��ال :إنّ
الحزب السوري القومي االجتماعي
بعقيدته وم��ب��ادئ��ه والقضية التي
يناضل في سبيل انتصارها ،هو سبيل
الخالص ألمتنا ،الفتا ً إلى أنّ نهضتنا
هي النواة التي تجعل من بالدنا ،بالدا ً
متقدّمة اقتصاديا ً واجتماعيا ً وخالية
من النعرات المذهبية والطائفية وغرائز
اإلرهاب والتطرف.
واعتبر ن��ادر أنّ الحريق اإلرهابي
الذي يصيب سورية والعراق وحريق
االحتاللالذييصيبفلسطينالمحتلة،
ه��ي ح��رائ��ق تستهدف تفتيت بالدنا
وتقويض وجودنا وتدمير حضارتنا
وتاريخنا ،وهذا ما يؤكد أهمية اعتماد
خيار الصمود والمقاومة لمواجهة

مخطط التفتيت والتقسيم المرسوم
لبالدنا وللعالم العربي كله.
وش �دّد على ض��رورة أن تساهم ك ّل
األط��راف والقوى اللبنانية في عملية
تحصين لبنان ،م��ن خ�لال التشديد
على تعزيز الوحدة الوطنية والتمسك
ب��ث��واب��ت لبنان وم���غ���ادرة الخطاب
الطائفي والمذهبي والتحريضي.
معتبرا ً أنّ لبنان ي��واج��ه تحدّيات
كبيرة ،أخطرها التحدّي ال��ذي يمثله
العدو الصهيوني والتحدّي الذي تمثله
قوى اإلره��اب والتطرف ،وك � ّل القوى
في لبنان مدعوة الى أن تتخذ مواقف
واضحة تشدّد على ض��رورة مواجهة
المخاطر والتحديات.
وختم ن��ادر كلمته مقدّما ً التعازي
ب��اس��م رئ��ي��س وق���ي���ادة ال��ح��زب إل��ى
العائلة.

