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ندوة لمعتمدية فل�سطين في «القومي» و«منتدى الرعاة الثقافي» في رام اهلل في «يوم الأر�ض»

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ �آل �سعود فتحوا باب جه ّنم عليهم

�أر�شيد� :سعاده بعث م�شروع نه�ضة قومية اجتماعية
يتناول حياة الأمة ب�أ�سرها

الكحالوي :دول عربية �ألغت فل�سطين من �أجنداتها
وت�ضخ الأموال لبث الفتنة في الأمة
حاوره محمد حمية

ارشيد محاضرا ً في رام الله

جانب من الحضور

«حياة أنطون سعاده وفكره» عنوان ندوة
نظمتها معتمدية فلسطين في الحزب السوري
القومي االجتماعي ومنتدى ال��رع��اة الثقافي
بمناسبة «ي��وم األرض» ف��ي مدينة رام الله
ـ فلسطين ،بحضور ممثلين ع��ن الفصائل
الفلسطينية وأساتذة جامعيين ومهتمين.
تحدث ف��ي ال��ن��دوة س��ع��اده أرش��ي��د ،فأشار
إلى أنّ سعاده طرح سؤاال ً وجودياً :من نحن؟
وأجاب عليه :نحن سوريون وسورية الطبيعية
وطننا ،والسوريون أمة تامة.
وق���ال :ال��ذي��ن ل��م ي��ق��رأوا أن��ط��ون س��ع��اده،
وأطلقوا أحكاما ً ض ّد حزبه ،إنما اعتمدوا الثقافة
السمعية ،لكن هناك من امتلك الشجاعة األدبية
وفي مقدّمهم المناضل الدكتور جورج حبش،
الذي قال للباحث صقر أبو فخر في عام :1997
«أه��درن��ا خمسين ع��ام �ا ً م��ن ال��ن��ض��ال ونحن
نص ّر على صوابية رأي��ن��ا ،وك��ان من الممكن
أن نختصرها ونعود لإلقرار بأولوية وأحقية
وراهنية ما قاله أنطون سعاده ح��ول وحدة
سورية الطبيعية وأولوية العمل لهذا الهدف».
وأض���اف أرش��ي��د :ال��ي��وم ،وف��ي غ��م��رة غبار
الخريف ال��ذي نعيش ،والهجمة الغربية ـ
الصهيونية ـ اإلرهابية ،نشاهد حالة رأي عام
ـ بعضه ق��د ال يعرف أن��ط��ون س��ع��اده ـ تؤكد
أنّ بالد الشام أو سورية الطبيعية أو الهالل
ّ
(بغض النظر عن التسميات إال أنها
الخصيب
جميعا ً تحمل المعنى ذات��ه) هي مجال جيو ـ
سياسي واحد تجمعه وحدة مجتمعية ـ ثقافية
ـ سياسية ـ استراتيجية ـ اقتصادية ،كانت منذ
القديم وستبقى على الدوام ،وهي السبب الذي
دعا الغرب قبل  99عاما ً إلى تقسيم المنطقة ـ
الوطن وتقطيع أوصاله ،ك ّل ما تقدّم أمور تدعو
إلى إع��ادة اكتشاف أنطون سعاده الشخص
والفكر.

أنطون سعاده الفكر والعقيدة

وتابع أرشيد :رأى سعاده أنّ غاية الحزب
السوري القومي االجتماعي هي بعث نهضة
قومية تكفل تحقيق مبادئ الحزب األساسية

واإلصالحية وتعيد إلى األمة السورية حيويتها
وق ّوتها ،وتنظيم حراك قومي يؤدّي إلى توحيد
واس��ت��ق�لال األم��ة اس��ت��ق�لاال ً ت��ام �اً ،وي��ؤ ّم��ن لها
مصالحها العليا ،ويرفع من مستويات حياتها
وح��ي��اة أبنائها الروحية وال��م��ادي��ة على ح ّد
سواء.
وغاية الحزب ال تقتصر على الشأن السياسي
فحسب ،فالحزب ليس حزبا ً سياسيا ً بالمعنى
التقليدي والمتعارف ،حيث يؤ َّلف بين مجموعة
م��ن ال��ن��اس لها مصالح ورؤى سياسية أو
مصلحية م��وح��دة تسعى م��ن خ�لال حزبها
إلى تحقيق مكاسبها والوصول إلى السلطة
والحكم ،وإنما حزب سعاده هو حزب نهضة
وم��ش��روع نهضة قومية اجتماعية يتناول
حياة األمة بمجموعها من سياسية واقتصادية
وعمرانية وأدب��ي��ة وفنية بغرض دف��ع األم��ة
السورية نحو التقدّم واالزدهار والفالح ،وإيقاظ
وتحريك عناصر القوة الكامنة في األمة لتحطيم
التقاليد الرثة ،وتحرير األمة من قيود الخمول
والتعصب وإن��ش��اء وصياغة تقاليد جديدة
ترسخ فيها النظرة الجديدة لقيَم العز والكرامة
ّ
والخير والمجد في مجتمع ال يوجد في نسيج
عالقاته مسيحي أو محمدي أو درزي ،وإنما
مواطن إيمانه الديني شأن خاص به ،فالعقل
هو الشرع األعلى لإلنسان وال يجب أن تعلوه
شريعة أخرى.
وبعد أن استعرض أرشيد مبادئ الحزب
السوري القومي االجتماعي األساسية ،وجد
فيها تحديدا ً دقيقا ً لألرض السورية ،وتأكيدا ً
لحقيقة األمة السورية ليس على أساس ردّها
إلى عرق أو جنس بعينه ،بل إنها مزيج ساللي
بالغ التن ّوع من الهجرات التي حطت رحالها
ف��ي األرض ال��س��وري��ة وت��ف��اع��ل��ت وت��م��ازج��ت
معها ،ف��أخ��ذت وأع��ط��ت وذاب��ت ف��ي المجموع
الجديد ،هكذا يرى سعاده أنّ األمة هي الوحدة
االجتماعية الطبيعية لمزيج ساللي تجانس
بفعل وجوده على األرض السورية .إنّ ادّعاء
النقاء العرقي والساللي ما هو إال خرافة ال صحة
لها في أمتنا أو غيرها من األمم.

ثم استعرض المحاضر المبادئ اإلصالحية،
ليخلص إل��ى ال��ق��ول إنّ س��ع��اده يحمل على
النظامين الرأسمالي والشيوعي على ح ّد سواء،
إذ يرى في األول نظاما ً يحمي أصحاب رأس
المال على حساب مجموع األم��ة ،بينما يرى
في اآلخر نقيضه بحماية العمال على حساب
مجموع األمة.
وتطرق أرشيد إلى الفلسفة المدرحية عند
سعاده :ورأى أنه استم ّد بعض عناصرها من
الفيلسوف ال��س��وري القديم زي��ن��ون ال��رواق��ي
ص��اح��ب م��درس��ة ال��م��ش��ائ��ي��ن .وال��م��درح��ي��ة
هي إدغ��ام بين كلمتي ال��م��ادة وال���روح ،وهما
العنصران الضروريان ب��ذات القدر لإلنسان،
يفسران تفسيرا ً
إذ ق��ال :إنّ التاريخ والحياة
ّ
صحيحا ً بمبدأ جامع مادي روحي ،وإنّ العالم
ال يمكن أن يستق ّر طالما الحرب مستعرة ما بين
المادة والروح ،وإنما يستق ّر العالم على قاعدة
ضرورة الروح للمادة وضرورة المادة للروح.
وعن العلمانية قال أرشيد :لقد دعا سعاده
إلى العلمانية ولم يتوقف عند الح ّد الفاصل
بين الديني والدنيوي ،بل شدّد على ضرورة
فصل ك ّل نشاطات اإلنسان الزمنية عن الدين
الذي هو أمر خاص براحة النفس المؤمنة ،فهو
ال يريد للدين أيّ دور سياسي أو قانوني ،وال
أيّ دور في الحياة الدنيوية ،وعلى المؤسسات
الدينية أن ينحصر دوره��ا في نطاق الحياة
الروحية .كما أنّ على الدولة أن تكون محايدة
تجاه الدين ،وهو يعتبر أنّ المعرفة الدينية
الالهوتية والفقهية لها مراجعها اإليمانية ،وهي
تختلف عن المعرفة العلمية التي مصدرها
العقل اإلنساني بصفته الشرع األعلى.
وختم أرش��ي��د ب��ال��ق��ول :لقد اعتبر سعاده
أنّ أكبر العقبات التي تعترض قيام الوحدة
القومية وتعرقل المشروع النهضوي ،يتمثل
بتمسك المؤسسات الدينية بالسلطة الزمنية،
وبوجوب كونها مراجع السيادة ،وبالنص قال:
تعتبر نفسها حاملة لرسالة كلية تحيط بك ّل
متطلبات ومقتضيات الحياة اإلنسانية وتنظر
في ك ّل حاجات اإلنسان الروحية والمادية.

«القومية االجتماعية في مواجهة الحزبيات الدينية»
عنوان لقاء نظمته الندوة الثقافية المركزية في «القومي»

فياض وكفروني
نظمت الندوة الثقافية المركزية في
الحزب السوري القومي االجتماعي
لقا ًء فكريا ً حواريا ً مع عضو المجلس
ال��ق��وم��ي د .ي��وس��ف ك��ف��رون��ي تحت
ع��ن��وان« :القومية االجتماعية في
مواجهة الحزبيات الدينية» ،حضر
اللقاء رئيس المجلس األع��ل��ى في
الحزب الوزير السابق محمود عبد
الخالق ،نائب رئيس الحزب توفيق
مهنا ،وعدد من المسؤولين المركزيين
وأعضاء المجلس القومي وأعضاء
الندوة الثقافية المركزية ،وجمع من
القوميين ،كما حضر طالب من عدة
فروع جامعية وأكاديمية.

فياض

افتتح اللقاء رئيس الندوة الثقافية
المركزية عضو المكتب السياسي
المركزي د .زهير فياض بكلمة جاء
فيها:
انّ ع��ن��وان ه���ذا ال��ل��ق��اء متصل
بتطورات الحدث على مدى ساحات
ال��ص��راع من ال��ع��راق ال��ى فلسطين،
هذه التطورات التي تأتي في سياق
طمس الهوية القومية والحضارية
واإلن��س��ان��ي��ة لمجتمعنا وأم��ت��ن��ا،
وتشويه ص���ورة ال��دي��ن الحقيقي،
وإغراقنا في صراعات عبثية تهدف
ال���ى تشظية ال��م��ج��ت��م��ع ،وتفجير
بنيته الداخلية ،وتفخيخ نسيجه
االج��ت��م��اع��ي على ق��اع��دة طائفية،
مذهبية ،عشائرية ،وتقسيمه الى
غيتوات منعزلة ومنفصلة حلقاتها
عن جسم المجتمع القومي االنساني

جانب من الحضور
الواحد الموحد.
هدف اللقاء اإلضاءة على مضامين
الفكر القومي االجتماعي باعتباره
مشروع بناء وحدة المجتمع وتأكيد
هويته القومية الجامعة وترسيخ
بنيته االجتماعية الشعبية الواحدة،
التي من دونها لن نستطيع ص ّد هذه
الهجمات ،وربح المعركة ،وإسقاط
التهديدات البنيوية لمجتمعنا وألمتنا
وبالدنا.

كفروني

بعد ذل��ك ،تحدّث عضو المجلس
القومي د .يوسف كفروني فأكد أنّ
القومية االجتماعية ه��ي الركيزة
الفكرية والعملية لمواجهة الحزبيات
الدينية الضيقة والمد ّمرة لإلنسان
والمجتمع.
وق��ال :انّ القومية االجتماعية –
العقيدة التي أرساها سعاده تتميّز
ف��ي ط��روح��ات��ه��ا ع��ن الفكر القومي
الغربي رغم إنجازات هذا الفكر على
مستوى ارساء دعائم الدولة المدنية،
وفصل الدين عن ال��دول��ة ،وإرس��اء
مفهوم المواطنة وحقوق اإلنسان،
كذلك تم ّيزت القومية االجتماعية
عن الفكر القومي العربي الذي حمل
وي��ح��م��ل ال��ع��دي��د م��ن االل��ت��ب��اس��ات
المتعلقة بمفهوم القومية.
أم��ا القومية االجتماعية التي
أوجدها سعاده فهي قومية علمية
اجتماعية ترتكز على وحدة الحياة
بأبعادها الشاملة ،هذه الوحدة التي
بلورت عبر التاريخ الهوية القومية

الواحدة ،واالنتماء الواحد ،والمصير
الواحد ،والحاضر الواحد والمستقبل
الواحد.
وأض���اف :نحن أم��ة واح��دة ألننا
نحيا حياة واحدة ،وألننا نشترك في
دورة حياتية اقتصادية  -اجتماعية
��ي واح��د
واح���دة تمخض عنها وع� ٌ
لهوية واحدة لكينونة واحدة لمصير
واحد ،وهذه الوحدة في الحياة هي
القاعدة لوحدة التاريخ المبني على
وحدة الجغرافيا.
لقد ربط سعاده الحزبيات الدينية
بالفكر االستعماري ،حيث استغلت
القوى االستعمارية هذه الحزبيات
الدينية (مسيحية – محمدية)،
إلضعاف روحية المجتمع الواحد،
وإض��ع��اف بنيته ،بهدف إخضاعه
لسيطرتها والهيمنة على الجغرافيا
والبيئة والثروات.
ول ّمح كفروني ال��ى أنّ الحركات
المتطرفة ال��ت��ي ت �دّع��ي األصولية
اإلسالمية ال��ي��وم ،ترتبط ارتباطا ً
وثيقا ً بالغرب وبالسياسة األميركية
– الصهيونية ،وتحقق أهداف هذه
ال��س��ي��اس��ة ف��ي ال��س��ي��اس��ة واألم���ن
واالقتصاد ،وتقوم بأخطر األدوار على
مستوى تدمير الحضارة والتاريخ
والتراث والثقافة وك ّل مظاهر الرقي
والتقدم في بالدنا.
وتابع :الحزبية الدينية هي ض ّد
الدين ،ألنها خ ّربت القيم الدينية التي
أسقطتها من عالم القيم اإلنسانية
العالمية الشاملة ال��ى قيم جزئية
م��ش � ّوه��ة وم��ب��ت��ورة ت��رت��ك��ز عليها

(مخايل شريقي)
المؤسسات الدينية لدعم سلطتها
السياسية الزمنية.
وأض���اف :انّ الحزبيات الدينية
ال تنتعش اال ع��ب��ر ال��ت��ص��ادم ،اي
أنّ حياتها واستمراريتها مرهونة
بالمشروع الدائم للتخريب والهدم
والتدمير ،على رغم أنّ هذه الحزبيات
حاولت في الفترات األخيرة أن تلبس
لبوس القومية وأع��ط��ت للطائفية
تسمية وطنية أو قومية.
وخ��ل��ص ك��ف��رون��ي إل���ى ال��ق��ول:
َ
إنّ الروحية الجديدة التي تسعى
القومية االجتماعية إل��ى خلقها ال
يمكن أن تلتقي مع العصبيات الدينية
بمفهومها الضيّق المنسلخ عن أصل
الغاية المرجوة منها أيّ عالميتها
وشموليتها .والقومية االجتماعية
بهذا المعنى تريد للرساالت السماوية
أن تلعب دورها األخالقي والحضاري
المطلوب ترقي ًة لإلنسان ورفعا ً لشأنه
الروحي والمناقبي واألخالقي.
وتابع« :إنّ القومية االجتماعية
غايتها االجتماع اإلنساني فهي تقول
باألمة وال��والء القومي ألنّ المجتمع
هو ال��وج��ود اإلنساني الكامل وهو
الحقيقة اإلنسانية األساسية ،والعمل
القومي االجتماعي يهدف الى ترسيخ
ه��ذه الحقيقة وإعطائها أبعادها
الحياتية – السياسية – االقتصادية
– االجتماعية – الثقافية وعلى ك ّل
صعيد.
وف��ي ال��خ��ت��ام ،ك��ان��ت ج��ول��ة من
النقاش والحوار والتفاعل اإليجابي
أث َرت اللقاء وأغ َنته.

أكد عضو األمانة العامة
للمؤتمر القومي العربي أحمد
الكحالوي أن «اإلرهاب بات
يشكل خطرا ً على تونس لكن
الشعب التونسي لن يسمح له
بالتمدد ،معتبرا ً أن اإلرهاب
برنامج أميركي صهيوني تشرف
عليه وتشارك فيه أدوات محلية».
وأرجع هذا اإلرهاب إلى
فكر الداعية السعودي محمد
عبدالوهاب الذي أرسل رسالة إلى
مشايخ الزيتونة في تونس قبل
مئتي عام دعاهم فيها إلى اعتماد
مذهبه التكفيري لكنهم ردوا عليه
بقوة واتهموا حركته ومذهبه
بالدعوة التكفيرية والدموية.
وأشار الكحالوي إلى أن
«جامع الزيتونة يمثل المؤسسة
التي درس وتعلم فيها شيوخ
منطقة المغرب العربي وقادة
الفكر والسياسة والثقافة في
العالم العربي وتعلموا الدين

االسالمي المتسامح والمعتدل.
ورأى الكحالوي أن «الشعب
التونسي فوت الفرصة على
الغرب أن يحول الحراك السلمي
إلى فوضى ،لكنه نجح في أن
يسرق من التونسيين انتفاضة
حقيقية تحقق لهم ما أرادوه من
مطالب وطموحات».
وإذ استغرب انحراف بعض
الشباب التونسي إلى تبني فكر
تكفيري إرهابي والذهاب إلى
سورية لقتل شعبها وتدميرها،

ك�لام الكحالوي ج��اء خ�لال ح��وار مشترك بين
صحيفة «البناء» وقناة «ت��وب نيوز» اعتبر في
مستهله أن «تفشي اإلره��اب في ليبيا في صورة
مخيفة أثر على تونس سلباً ،حيث تم تهريب السالح
الى تونس خلسة وتمرير اإلرهابيين الذين هم في
جزء منهم تونسييون ،كما عشنا فترات من العمليات
اإلرهابية وقد ح��اول اإلره��اب التمدد في مدن عدة
حتى وصل إلى العاصمة وشهدنا العملية اإلرهابية
األخيرة في متحف باردو قرب مجلس النواب ،وهي
عملية خطيرة أودت بحياة عدد كبير من السياح
األجانب وبعض التونسيين ،وبات اإلرهاب يشكل
خطرا ً على تونس لكن الشعب التونسي لن يسمح
له بالتمدد».
ولفت الكحالوي إل��ى أن «اإلره���اب هو برنامج
أميركي صهيوني تشرف عليه وتشارك فيه أدوات
محلية» ،موضحا ً «أن اإلره���اب ل��م يبدأ اآلن بل
إن أمتنا تعرضت لإلرهاب الصهيوني منذ القرن
العشرين والصهاينة هم الذين أدخلوا هذا االرهاب
الى منطقتنا».
وعن منشأ هذا اإلرهاب الذي يتمدد على مساحة
العالمين العربي واإلس�لام��ي ،أك��د الكحالوي أن
«ه��ذا اإلره��اب وجد منذ مئتي عام حيث طلع على
األمة الداعية السعودي محمد عبدالوهاب وهو من
العائلة الحاكمة في السعودية ودعوته تمثلت بتكفير
المسلمين ودعوتهم إلى اتباع مذهبه .فقبل مئتي عام
أرسل عبدالوهاب رسالة إلى مشايخ جامع الزيتونة
في تونس دعاهم فيها الى اعتماد مذهبه التكفيري
لكنهم ردوا عليه بقوة واتهموا حركته ومذهبه بأنها
بمثابة الدعوة التكفيرية والدموية والتي ال يمكن
لإلسالم أن يقبل بها وال وجود ألي سن ٍد لها في الدين
االسالمي».
وع��ن م��دى تأثر الشعب التونسي بهذا الفكر
االره��اب��ي ،ش��دد الكحالوي على ان��ه «ف��ي تونس
ومنطقة المغرب العربي عموما ً يمثل جامع الزيتونة
المؤسسة التي درس وتعلم فيها شيوخها وقادة
الفكر والسياسة والثقافة في العالم العربي وتعلموا
الدين االسالمي المتسامح والمعتدل والذي يحض
على التعاون والتسامح والدفاع عن الكرامة وعن
حياض األمة ويعرف عن االسالم في المغرب العربي
سماحته واعتداله ،لذلك مشايخ الزيتونة ردوا على
محمد عبدالوهاب واتهموه بالكفر ،لذلك األجيال
تربت قبل ال��دع��وة وبعدها ،على إس�لام معتدل
ومتسامح ،فالجماعات اإلرهابية تحاول اآلن نشر
االرهاب والفوضى والدم والدمار لكن لم يجدوا لهم
حاضنة لالعتبارات التي ذكرناها».
وجزم الكحالوي بأن انتقال السيناريو الليبي إلى
تونس لن يحصل ،مشيرا ً إلى وجود معطيات عدة
تمنع ذلك وهي أن انتفاضة الشعب في تونس كانت
سلمية ،إذ رفض التونسيون العنف منذ البداية ،وقام
نوع من التحالف بين الشعب والجيش الوطني الذي
تصدى لمحاوالت زج البلد في اإلرهاب .كما اضطلعت
النخبة الدينية والعلمانية بدور مهم بتجنيب البلد
التورط في براثن العنف والفوضى .كذلك شكلت
تونس التجربة األولى فيما سمي بالربيع العربي
والغرب لم يكن جاهزا ً لتحريف وجهة التحركات
الشعبية .لذلك فوتنا الفرصة على األجنبي أن يحول
الحراك السلمي الى فوضى ،لكنه نجح في أن يسرق
من التونسيين انتفاضة حقيقية تحقق لهم ما أرادوه
من مطالب وطموحات».
ورد الكحالوي سبب هجرة العديد من التونسيين
للقتال في سورية إلى جانب التنظيمات اإلرهابية،
إلى أسباب عدة ،أبرزها أن «تونس كغيرها من األقطار
العربية فيها نسبة بطالة عالية ج��دا ً ال سيما من

مهاجمة
مجموعة �إرهابية
نفذت وح���دات م��ن ف��وج التدخل
السادس ولواء المشاة األول والقوات
الجوية ،مناورة قتالية في منطقة
كفرفالوس  -الجنوب ،في حضور عدد
من ضباط وفريق التدريب األميركي،
تحاكي مهاجمة مجموعة إرهابية
متحصنة ف��ي أم��اك��ن مبنية ،وقد
تخللت المناورة رمايات باألسلحة
الثقيلة والمتوسطة وال��رش��اش��ة
وعمليات انزال من الطوافات.

مقتل مفت�ش بم�سد�سه

وجد المفتش في األمن العام إيليو
م .ف��ي غ��رف��ة أح��د ال��ف��ن��ادق ف��ي سن
الفيل ،مصابا ً بطلق ناري في رأسه،
وبقربه مسدسه األميري .وقد نقل إلى
مستشفى المشرق لكنه ما لبث أن فارق
الحياة ،بسبب نزيف حاد في الرأس.
وأش�����ارت ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات األول��ي��ة
إل��ى وج��ود وش��م ح��ول مكان دخول
الرصاصة في الرأس .وقد استدعي
الطبيب الشرعي للكشف على الجثة.

شدد الكحالوي على أن «سورية
تمسكت بالثوابت الوطنية
والقومية ودافعت عن الهوية
العربية وتصدرت قيادة األمة
من أجل وحدة عربية حقيقية
وتحرير فلسطين».
ودعا إلى «اإلسراع في إعادة
العالقات وفتح السفارات وإعادة
الخطوط الجوية بين تونس
وسورية وكسرالحصار الذي
يضربها ،وأن تستعيد موقعها
داخل الجامعة العربية وتغيير

حاملي الشهادات العليا وتاريخ تونس في الستين
عاما ً الماضية شهد نوعا ً من االستبداد جعل الشباب
التونسيين يعيشون نوعا ً من الكبت ،خصوصاًعلى
مستوى التدين وال��ح��ؤول دون انطالقتهم نحو
مجتمع متجدد .إضافة إلى أن الحكم الذي نشأ خالل
هذه الفترة يتحمل مسؤولية إرسال آالف التونسيين
ليشتركوا في المؤامرة والعدوان الدولي على سورية،
وأي��ض�ا ً ما يسمى الربيع العربي ال��ذي استهدف
جهوريات لها مشروع وطني وقومي والناهضة
للدفاع عن األمة .واستغرب إنحراف بعض الشباب
التونسي إلى تبنيهم فكرا ً تكفيريا ً ارهابيا ً ويذهبون
إلى قتل أبناء سورية وتدميرها وهي المعروف عنها
تمسكها بالثوابت الوطنية والقومية ودفاعها عن
الهوية العربية واإلسالمية وتصدرها قيادة األمة من
أجل وحدة عربية حقيقية وتحرير فلسطين» ،معتبرا ً
أن «هؤالء الشباب إما غرر بهم إما عملوا كمرتزقة».
وعن حجم انتشار الحركات اإلسالمية ال سيما
اإلخوان المسلمين في تونس ،قال« :الفكر اإلسالمي
والجماعات اإلسالمية ،عموماً ،انطالقا ً مما حدث في
السنوات األخيرة ،تكون قد ارتكبت خطيئة كبيرة
تجاه األم��ة وف��ي ما يتعلق بقضايا األم��ة الكبيرة
وهم يأتون من أجل الحكم ،وتحول الدين الى خدمة
المشاريع األجنبية واألم��ن الصهيوني ومصالح
أميركا وعلى هذه الجماعات أن تتحمل مسؤوليتها
وهي ال مستقبل لها بل المستقبل سيصنع بأيدي
التيار العروبي».
وع��ن قطع تونس عالقاتها مع سورية وإمكان
إعادتها وتعيين سفير جديد في دمشق ،قال« :الحكم
الذي أتى يتحمل مسؤولية قطع العالقات مع بلد
نحبه والتونسيون جميعا ً يقولون بصوتٍ واحد إن
سورية مدرسة وملجأ كل المقاومين العرب عندما
لم يجدوا في موطنهم ملجأ وهي موطنا ً لكل العرب
وللتونسيين خصوصاً ،لتحصيل العلم والمعرفة
في جامعات سورية ،تعلمنا منها الدفاع عن فلسطين
واستطاعت ان تؤمن خبز شعبها مما تنتجه وتصنعه
وهي نموذج في األمن والتربية والدفاع عن فلسطين
وس��وف تمثل في السنوات المقبلة النموذج الذي
ستتبعه األمة ولها الدور الريادي في إحياء التيار
العروبي».
وأضاف« :التونسيون لم يتوقفوا أبدا ًعن المطالبة
بإعادة العالقات مع سورية كما لم يتوقفوا خالل
ال��ع��دوان عليها ع��ن التظاهرات الشعبية رفضا ً
للعدوان ولسياسات الحكام في تونس غير الودية
مع النظام الوطني والشعب في سورية وما يقدمه
الجيش العربي السوري دفاعا ً عن سورية واألمة».
ودع��ا إلى «التعجيل في إع��ادة العالقات وفتح
السفارات وإع��ادة الخطوط الجوية بين البلدين
وكسر الحصار وأن تستعيد موقعها داخل الجامعة
العربية كما أن تتغير مواقف الحكومات العربية من
ما يجري في سورية».
وع��ن موقع فلسطين ف��ي ه��ذا ال��واق��ع العربي
المنشغل ف��ي أزم��ات��ه الداخلية ،ق��ال« :فلسطين
هي بيت القصيد بالنسبة الى أبناء األم��ة األح��رار
والوطنيين فقط أما اآلخرون فمقاصدهم وتوجهاتهم
أخرى وأفعالهم تدل على ذلك .فقد ألغوا فلسطين من
أجنداتهم ويضخون المليارات لبث الفتنة في صفوف
األمة وليس لتسليح المقاومة وتثبيت الفلسطينيين
في أرضهم .ه��ؤالء انخرطوا في الجبهة المعادية
لألمة وفلسطين ويقومون بتجنيد اإلرهابيين لنشر
العنف في سورية وليبيا وتدمير اليمن».
وعن التحالف العربي للعدوان على اليمن ،شدد
على أن «ما يسمى بالمعارضة السورية يعلنون من
فنادق اوروبا عالقاتهم مع الكيان الصهيوني ورأينا

مواقف الحكومات العربية مما
يجري في سورية».
وتطرق الكحالوي إلى الملف
اليمني ،معربا ً عن اعتقاده بأن
«التحالف العربي ينفذ خطة
أميركية صهيونية في اليمن»،
مبينا ً «أن عائلة آل سعود وتحت
عنوان دعم الشرعية تقوم
بمغامرة وقد فتحت على نفسها
باب جهنم ألنها تعتدي على بلد
وشعب عربي».
وأسف الكحالوي للموقف
المصري ،داعيا ً مصر إلى «اتخاذ
دور مستقل يحقن دماء أبناء
األمة ويحصن األمن القومي
العربي وأن تجمع اليمنيين
في القاهرة للوصول إلى ح ٍل
سياسي» ،محذرا ً من «مشاركة
جيشها في التحالف له مخاطر
كبيرة تضر بمصالح دول
المنطقة» .ولفت إلى أن بعض
الدول العربية ألغت فلسطين من
أجنداتها وتضخ األموال لبث
الفتنة في األمة.

كيف أن «داع��ش» و«النصرة» في جنوب سورية،
يتعاطان مع الكيان الصهيوني ويتلقان العالج
والتدريب واألسلحة إضافة إلى دور أوروبا ،متسائالً:
لماذا لم نر هذه الجيوش التي تتحرك لضرب اليمن
تتحرك للدفاع عن غزة خالل العدوان الصهيوني
عليها .هذه الجيوش العربية تنفذ خطة أميركية
صهيونية في اليمن وه��و ليس وليد ساعات ،بل
أعدوا له طيلة الشهور الماضية ويناورون بالدعوة
الى الحوار ،وهم يعدون خلسة لهذا االعتداء ،هذا
يذكرنا بأن الكيان الصهيوني الذي قام  1948أنشئ
ك��ض��رورة لمصلحة الغرب وحاجز يمنع اتصال
المشرق العربي بالمغرب وحالة وظيفية دورها
نشر الفتنة في المنطقة ومنع أي قط ٍر عربي إنجاز أي
مشروع تنمية لهذه األمة».
وأض������اف« :ال���م���ف���اوض���ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة –
«اإلسرائيلية» العبثية أضرت بالمقاومة وبالوحدة
الوطنية الفلسطينية ،الكيان الصهيوني تعرض عام
 2000إلى هزيمة على أيدي المقاومة الوطنية في
لبنان التي علّمت الصهاينة ما لم يكن ينتظرهم ،وجاء
التأكيد على الهزيمة في حرب تموز  2006عندما نفذ
الوعد الصادق وضربت صواريخ المقاومة تل أبيب
وحيفا وما بعدها» .وشدد على «أن تاريخ الصراع
العربي مع العدو الصهيوني شهد تحوال ً نوعيا ً بعد
هاتين الهزيمتين إضافة إلى هزائمه في غزة ،حينها
بدأت هزائم الكيان الصهيوني تشعر الغرب الذي
صنع الكيان ،بأن مشروعه الذي أسمه «اسرائيل» بدأ
يتهدده خطر الغزالة واالبادة».
وقال الكحالوي« :الصهاينة يتحدثون اليوم عن
أزم��ة في جبهتهم الداخلية وأن المقاومة تستعد
للحرب على «إسرائيل» واآلن القدس تتحرك من
أجل االنتفاضة وايضا ً الضفة الغربية وكل فلسطين،
وحزب الله أعلن بأن اآلتي سوف يكون أعظم لذلك
الصهاينة يرتعدون» ،رابطا ً ذلك باستمرار العدوان
على سورية ،وقال« :رغم ان سورية منتصرة على
اإلرهاب إال أن بعض الدول تستمر بإرسال االرهابيين
وتسليحهم على رغ��م ادع��ائ��ه��ا بأنهم معارضة
معتدلة».
وأعرب عن اعتقاده بأن «كل ما يحدث من إرهاب
اآلن في سورية او الدواعش او تحالف الجيوش
العربية كلها اعمال مستفيد منها الكيان الصهيوني
الذي يقوم اآلن باالستعداد لتنفيذ مناروات عسكرية
لتحصين ما يسميه جبهته الداخلية».
وأبدى الكحالوي استغرابه من انتقادات البعض
إلي��ران ،معتبرا ً أن «إي��ران تدعم الصمود السوري
والمقاومة ف��ي فسلطين ولبنان لذلك تتعرض
لالستهداف».
وعن سرعة استجابة الدول العربية للسعودية
وانخراطها في ما يسمى التحالف ضد اليمن ،قال:
«تحت عنوان دعم الشرعية تقوم عائلة آل سعود
بمغامرة وقد فتحت على نفسها باب جهنم ألنها
تعتدي على بلد وشعب عربيين».
وتمنى ال��ك��ح�لاوي على مصر أن «تتخذ في
سياستها ،دورا ً مستقالً يحقن دم��اء أبناء األمة
ويحصن األمن القومي العربي وأن تجمع اليمنيين
ّ
في القاهرة للوصول إل��ى ح� ٍل سياسي» ،منتقدا ً
مشاركة الجيش المصري في الحرب ،ومحذرا ً من
أن هذا العمل له مخاطر كبيرة تضر بمصالح دول
المنطقة.

ي��ب��ث ه���ذا ال���ح���وار ك��ام�لاً ال��ي��وم الساعة
الخامسة مسا ًء ويعاد بثه عند الحادية عشرة
ليالً على قناة «توب نيوز» تردد 12034

م�سيرة غ�ضب في «البارد»
�ضد الـ«�أونروا» لتجاهل مطالبهم
لبى حشد من أبناء مخيم نهر ال��ب��ارد ،دع��وة الحراك
الشعبي وهيئات المجتمع المدني الفلسطيني ،إلى مسيرة
انطلقت بعد ظهر أمس من أمام ساحة القدس ،لـ«تجاهل
إدارة الـ»أونروا» مطالب أبناء المخيم ،وردا ً على الطريقة
المسيئة والمهينة بإلغاء اإلجتماع مع وفد الفصائل».
شارك في المسيرة ممثلو عدد من الفصائل والمشايخ
والمؤسسات وحشد من الفاعليات والشخصيات ،وجمهور
كبير من أبناء المخيم ،وجابت الشوارع الرئيسية وصوال ً
إلى مقر مدير وحدة االعمار في الجزء القديم من المخيم،
وتخللتها هتافات غاضبة ضد الـ»أونروا» وبعض موظفيها
«بسبب إساءاتهم المتكررة للفصائل وألبناء المخيم ،وسوء
إدارتهم» ،وطاولت الهتافات «إدارة منطقة الشمال وإدارة
لبنان الظالمة بقراراتها التعسفية» ،حسب تعبيرهم.
وتحدث محمد عبدالرحمن موضحا ًما حصل في االجتماع
مع الـ»أونروا» في مكتبها المركزي في بيروت ،فقال« :دخل
السيد مارسيل رعد وألغى االجتماع بطريقة مهينة للوفد،
وهذه إساءة لكل فلسطيني ،وينبغي أال تمر مرور الكرام».
وألقى كلمة ال��ح��راك الشعبي المهندس محمد نعيم
وهبة فح ّمل الـ»أونروا»« ،مسؤولية التداعيات الناتجة من
إجراءاتها».

وشدد عضو اللجنة المركزية في الجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين اب��و ل��ؤي أرك��ان على «ض��رورة توحيد
التحرك ليطاول الجميع ،وتوسيع دائرته وإدامته ،ونقله
إلى طرابلس وبيروت ،واعتماد استراتيجية تحرك جديدة
ومتجددة بعيدا ً من التحرك النمطي والروتيني ،الذي لم
ولن يؤثر على الـ»أونروا» ،وتكرار تجربة خيمة االعتصام
المفتوح ،والتوجه نحو سفارات ال��دول المانحة ،وهذا
أمر يتطلب تطوير دور خلية األزمة باعتبارها تمثل الكل
الفلسطيني».
ودعا القيادة الفلسطينية والسفارة ولجنة الملف إلى
«تفعيل دورها تجاه مخيم البارد وأبنائه لجهة الضغط من
أجل توفير األموال المطلوبة الستكمال االعمار ،واستمرار
خطة الطوارئ الكاملة والشاملة والتراجع عن تقليصاتها
في ملف االستشفاء ،وإي�لاء الجزء الجديد من المخيم
االهتمام الالزم والمطلوب».
وكانت كلمات لكل من القيادي في حركة الجهاد االسالمي
محمود شقير والشيخ محمود شقير.
وانتهت المسيرة بدعوات المطالبة بـ«التصعيد» وتعهد
الحراك الشعبي بـ«تنظيم خيمة اعتصام مفتوح أمام مقر
مدير وحدة االعمار في االونروا».

