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حمليات

�أكد لـ «البناء» و«توب نيوز» � ّأن الحراك خطوة لتحقيق �إ�صالحات جدية لكن يجب مراعاة البعد الوطني

تخرجان مخيم ًا للطلبة الثانويين
منفذيتا �سلمية وحماة في «القومي»
ّ

�سعد :مبادرة بري تطرح ق�ضايا جوهرية
لكن تغيب عنها الق�ضايا المعي�شية

الحاج :لن نحيد عن مواجهة ع�صابات الإرهاب والتطرف
دفاع ًا عن �أر�ضنا ووجودنا وح�ضارتنا

حاورته :روزانا ر ّمال
أيد رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب
السابق الدكتور أسامة سعد الحراك الشعبي في
الشارع ،الذي اعتبر أنه ناتج عن معاناة حقيقية
للشعب اللبناني ،وقد يتطور حراكا ً على مستوى
الوطن وه��ذا أمر إيجابي .وأش��ار إلى أنّ بعض
المالحظات عليه ال يفقده مشروعيته وأحقية ما
يطالب به وال يعفي قادة النظام من مسؤولياتهم
عن ما وصلت إليه األمور على الصعد كافة.
ورأى س��ع��د ف��ي ال��ح��راك خ��ط��وة إل���ى األم���ام
لتحقيق إص�لاح��ات سياسية جدية وجوهرية
في بنية النظام اللبناني ،لكنه أبدى مخاوفه من
دخول الدوائر االستعمارية والرجعية العربية
وت��واب��ع��ه��ا م��ن ال��ق��وى ال��داخ��ل��ي��ة ع��ل��ى الحراك
الحتوائه وإجهاضه وتحويله إل��ى ح��رب أهلية
كما حصل في الدول العربية.
وق��ال سعد ف��ي ح��وار مشترك بين صحيفة
«البناء» وقناة «ت��وب نيوز» :يجب أال يغيب عن
الحراك البعد الوطني ،وال��ذي يتمثل بقضيتين
هما :خطر العدو الصهيوني وخطر الجماعات
ً
���ض�ل�ا ع���ن التبعية
اإلره���اب���ي���ة ع��ل��ى ل���ب���ن���ان ،ف
والخضوع ل�لإرادات الخارجية وممارسة دول
نفوذها على لبنان وطبقته السياسية.
وانتقد تصريح وزير الداخلية نهاد المشنوق
بأنه ل��ن يسمح بالتعدي على األم�ل�اك العامة،
داعيا ً إياه إلى إزالة التعديات على األمالك العامة
في البحر والمرافئ واألنهار.
وأشار سعد إلى أنّ هناك نموذجان سقطا في
{ م��ا رأي��ك ب��ال��ح��راك الشعبي ال��ذي تفجر في
الشارع؟

ـ إنّ مدينة صيدا وال��ت��ي��ار الوطني الموجود
فيها كانا مشاركين في ك� ّل المحطات النضالية
على المستوى الوطني والقومي ومواجهة العدو
الصهيوني وإط�لاق المقاومة الوطنية اللبنانية
واح��ت��ض��ان المقاومة اإلس�لام��ي��ة ،وع��ل��ى صعيد
االنتفاضات الشعبية والعربية في مواجهة القهر
والظلم والتبعية ودعم القضايا المطلبية االجتماعية
واالقتصادية التي تبرز أزماتها بين الحين واآلخر،
فضالً عن موقف التيار الوطني في مواجهة التحالف
الطائفي الرأسمالي الريعي المتحكم بمفاصل
السلطة وال ي��زال .التيار الوطني في مدينة صيدا
كان دائما ً حاضرا ً في ك ّل محطات النضال للتخلص
من النظام الطائفي الرأسمالي .أم��ا فيما يتعلق
بموقفنا من الحراك المستج ّد في بيروت والمناطق
األخ��رى وال��ذي أطلقه مجموعة من الشبان والقى
تجاوبا ً كبيرا ً من شرائح اجتماعية مختلفة ،فهو
ناتج عن معاناة حقيقية .هذا الحراك بدأ بمجموعة
من الشباب وتحول إلى حراك جماهيري شعبي قد
يتطور حراكا ً على مستوى الوطن وهذا أمر إيجابي،
وبعض المالحظات عليه ال يفقده مشروعيته وأحقية
ما يطالب به وال يعفي قادة النظام من مسؤولياتهم
عن ما وصلت إليه األم��ور على الصعد كافة ،وهم
من أوصل البالد إلى هذا الوضع .الحراك نابع من
إهمال متماد ومقصود من قبل قادة النظام لمعالجة
األزم���ات ،ونحن أم��ام مشهد يتعلق ب��إرادة شعب
ناقم على الطبقة السياسية والتحالف الطائفي
المذهبي الرأسمالي الريعي .نحن نرى أنّ الحراك
خطوة إلى األمام لتحقيق إصالحات سياسية جدية
وجوهرية في بنية النظام اللبناني وال ب ّد أن يشارك
في تحقيقها ك ّل األوفياء والوطنيين والذين يحملون
الفكر التقدمي المتنور.

{ رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال
ع��ون تخوف م��ن أن يكون هناك ربيع عربي في
لبنان وأن يتك ّرر ما حصل في مصر وسورية،
كيف يمكن برأيك أن ُيستغل هذا الحراك في لبنان؟

ـ إنّ ال��ث��ورات التي اندلعت ف��ي بعض ال��دول
العربية والتي ُسميت بـ «الربيع العربي» سببها
معاناة الناس والدوائر االستعمارية الصهيونية
والرجعية العربية وتوابعها من القوى التي تتبع
التحالف االستعماري ،من قوى دينية وليبرالية
توظف إلجهاض الحراك الثوري الجذري والجدي
ال��ذي يحمل مطالب الناس وحقوقهم ليستعملها
هذا التحالف وفقا ً ألهدافه .إنّ دخول هذا التحالف
عبر أدوات��ه على الحراكات وال��ث��ورات الحتوائها
وإجهاضها وتحويلها إلى حرب أهلية ،ال يسقط
مشروعيتها ،وبصرف النظر عن المشهد المأساوي
الذي نراه اليوم في الدول العربية ،يجب أال ننسى
ما ارتكبته األنظمة من ممارسات قهرية واستبدادية
وتقصيرها على المستوى االجتماعي والمعيشي.
الثورات لم تحقق األهداف المرجوة منها ،كالحرية
والديمقراطية والسيادة والحرية في الساحات
أسست لمبادئ سيكون حصادها
العربية ،لكنها ّ
لمصلحة الشعوب .نحن أمام نموذجين سقطا في
عالمنا العربي ،األول نموذج السلطات واألنظمة
القمعية التي فشلت في تقديم ما تطلبه الشعوب،
والثاني هو التطرف اإلسالمي والجماعات اإلرهابية
التي تحاول أن تفرض نفسها كبديل ،لكنّ الشعب
ّ
سيشق طريقا ً ثالثا ً غير التطرف
العربي في النهاية
وغير األنظمة المستبدة بك ّل أشكالها.

{ الحظنا أنّ حزب الله لم يتبن هذا الحراك حتى
الساعة ،بل هو في حالة ترقب ويبدي مخاوفه من
أن ينج ّر هذا التحرك إلى الفوضى .ونذكر أنه في
العام  2010وق��ف السفير األميركي السابق في
لبنان جيفري فيلتمان أمام الكونغرس األميركي
وقال :هناك شعب لبناني من مجتمع مدني ُيع َّول
عليه ولقد أنفقنا  500مليون دوالر لتشويه صورة
ح��زب ال��ل��ه ،إذا أضفنا عليه شعار بعض الحراك
«ك��ل��ن يعني ك��ل��ن» بما يعني ش��م��ول األم��ي��ن العام
لحزب اللله السيد حسن نصرالله ،ما رأيك؟

ـ األميركي كان أول من دخل على حركة «الثورات
العربية» في أكثر من بلد وعمل على توجيهها
بالشكل الذي يخدم مصالحه وأهم مصلحة له هي
أمن «إسرائيل» واستمرارية السياسات الليبرالية
في لبنان والعالم العربي والتي تعتبر واقعنا
العربي مجرد كتلة بشريه هائلة تستهلك ما تنتجه
وهي ،بدورها ،تنهب ثرواتها .لذلك ،فإنّ المقاومة
تشكل خطرا ً كبيرا ً على أميركا ،كما أنّ نهضة األمة
وامتالكها قرارها وإرادتها واستعادة حريتها وبناء
مستقبلها وسياساتها االقتصادية واالجتماعية،
كلها عوامل تشكل خطرا ً عليها وهذا شكل آخر من
أشكال المقاومة مع العدو .نحن ال نريد إحباط
شبابنا بتصريح م��ن فيلتمان أو غيره ونخفي

سعد متحدثا ً إلى الزميلة رمال

عالمنا العربي ،األول نموذج السلطات واألنظمة
القمعية ،ونموذج التطرف اإلسالمي والجماعات
اإلرهابية ،موضحا ً أنّ الشعوب العربية ستش ّق
طريقا ً ثالثا ً غير التطرف وغير األنظمة المستبدة
بك ّل أشكالها.
وأوضح أنّ مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه
بري تطرح قضايا جوهرية ومه ّمة لكن تغيب
عنها القضايا المطلبية والمعيشية.
من جهة أخ��رى ،اتهم سعد جهات سياسية
في الداخل برعاية حالة أحمد األسير لتوظيفها
في الصراع ض ّد المقاومة والنظام في سورية،

محذرا ً من أنّ مخيم عين الحلوة يقع على خط
حساس،
المقاومة جغرافيا ً وتاريخيا ً وموقعه ّ
كما موقع ص��ي��دا ،الف��ت��ا ً إل��ى أنّ ظ��روف��ا ً مؤاتية
دف��ع��ت ال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة إل���ى ال��ل��ج��وء إلى
المخيم وجعله نقطة ارتكاز ،وهي تتلقى الدعم
والمساندة من جهات عديدة إقليمية ومحلية.
كما لفت إل��ى ت��راج��ع اه��ت��م��ام منظمة التحرير
والفصائل بالمخيمات ،وسياسية الحكومة التي
تتعاطى مع المخيم كملف أمني وليس كوطني
وإنساني.
نص الحوار كامالً
وفي ما يلي ّ

المعاناة وفشل القيادات السياسية في معالجة
أزمات البلد .األميركي له مصلحة في إفشال أي حراك
شعبي في لبنان ،ونحن ض ّد المسؤولين في النظام
اللبناني الذين تربطهم عالقات مع أميركا التي
تتدخل في الحراك عبر أدواتها ،ومن بين األدوات
هؤالء المسؤولون أنفسهم ،باإلضافة إلى هيئات
أهلية وأج��ه��زة أمنية مرتبطة وأح���زاب سياسية
ورجال أعمال وخبراء اقتصاديين مرتبطين بأميركا.
ّ
ويشغلها ،لكنّ هذا ال
األميركي يملك هذه المنظومة
يعني أن نسلم بواقعنا بل أن نواجهه ومنظومته.

ـ مبادرة الرئيس بري لها عالقة باستيعاب األزمة
وتبريد األج��واء حتى نضوج الظروف الخارجية
للحلول التي يجب أن تأتي استجابة لمطالب الناس
باإلصالح السياسي وإقرار قانون انتحاب وإجراء
انتخابات .هناك شغور في رئاسة الجمهورية
ومجلس النواب ممدّد له والحكومة معطلة ،في ظ ّل
أزمات اقتصادية ونقمة وانتفاضة شعبية وحرائق
مشتعلة في المحيط .كنا نفول ال ب ّد من تحصين
الساحة الداخلية ،سياسيا ً وشعبيا ً واقتصادياً،
كي ال نفاجأ بشيء ولكن ال أحد استجاب لدعواتنا
بل كانوا ينتظرون الحروب الخارجية .الرئيس بري
دائما ً كان يبادر إلى خطوات كهذه لتبريد األجواء
وتخفيض مستوى التوتر ،وال��ح��وار ال��ذي يدعو
إليه يطرح قضايا جوهورية ومه ّمة لكن يغيب عنه
القضايا المطلبية والمعيشية .وقد قيل أنها ليست
مواضيع خالفية بل كلنا مع هذه المطالب ،وهذا نوع
من النفاق.

{ هناك قناتان تنقالن ال��ح��راك مباشرة على
ال��ه��واء« ،أل ب��ي س��ي» و«ق��ن��اة ال��ج��دي��د» ،رغ��م أننا
نعرف أنهما تعانيان من أزم��ات مالية حلت بهما
قبل الحراك ،برأيك هل هناك تدخل خليجي يقف
خلف هذا الحراك؟

ـ السياسييون يضعون المواطن في ظروف قاهرة
ال يستطيع الخروج منها ،وتأطير المواطنين مذهبيا ً
ومناطقيا ً بالمصالح والخدمات ،وقانون «الستين»
المتخلف الطائفي والمذهبي ك � ّرس االنقسامات
المذهبية والطائفية وف��رض على المواطنين أن
ينتخبوا وفق عصبياتهم الطائفية والمذهبية .يجب
أن ننخرط مع الشباب الذي ينتفض على هذا الواقع
في ه��ذا الحراك لتحقيق إص�لاح سياسي حقيقي
وليس من أجل إثارة الفوضى ،كما يزعم البعض.

بع�ض المالحظات
على الحراك ال يفقده
م�شروعيته و�أحقية ما
يطالب به

ـ ال معلومات لدي تؤكد وق��وف دول��ة خليجية
خلف الحراك ،الوزير نهاد المشنوق قال ذلك ث ّم
أسكته الرئيس سعد الحريري ،وأنا ال أستبعد ذلك،
ألننا رأينا هذه األدوار في سورية والعراق واليمن
وغيرها.

{ ش��ب��اب التنظيم ال��ن��اص��ري م��ش��ارك��ون في
الحراك ،ما هو دوركم كقيادة لهذا التنظيم لتوعية
الشباب ،وسط الخشية من أن ال تج ّر جهات معينة
هذا الحراك إلى الفوضى؟

ـ نحن ،كشباب التنظيم الناصري ،مشاركون
في الحراك بقوة ،لكن يجب أن نبذل جهدا ً في هذا
المضمار .شبابنا كبقية الشباب اللبناني يعانون
م��ن ال��وض��ع ال��ق��ائ��م ،ونحن دائ��م �ا ً كنا ن��ب��ادر إلى
تحركات شعبية ومحطات نضالية ،لكننا نؤكد على
أال يغيب عن الحراك البعد الوطني ،وهذا البعد يتمثل
بقضيتين مطروحتين خطيرتين وداهمتين هما :خطر
العدو الصهيوني وخطر الجماعات اإلرهابية على
لبنان ،فضالً عن مسألة التبعية والخضوع لإلرادات
الخارجية وممارسة دول نفوذها على لبنان وطبقته

جهات �سيا�سية رعت
ومولت الأ�سير لتوظيفه
في ال�صراع ّ
�ضد
المقاومة و�سورية
موحدة
السياسية .الحراك يطرح قضايا عديدة غير ّ
وهذا طبيعي ألنّ أزمات البلد وصلت إلى ح ّد كبير،
والمشاركون ف��ي ال��ح��راك ش��رائ��ح مختلفة تحت
عناوين ومطالب متعدّدة يجب أن تتبلور.

{ ي��ب��دو أنّ ال��ح��راك منقسم على نفسه ،بين
ح��م��ل��ة «ط��ل��ع��ت ري��ح��ت��ك��م» ال��ت��ي ي��ش��ك��ك كثيرون
بها ،وحملة «بدنا نحاسب» ،وهناك خالفات في
أول��وي��ات المطالب حتى وصلنا إل��ى الهجوم على
وزارة البيئة .هل ترى ذلك طبيعيا ً وديمقراطياً؟

ـ نعم أراه ديقراطيا ً أن يطالب الشعب باستقالة
وزي��ر البيئة وأن يتح ّمل مسؤولياته ،وخصوصا ً
أنه هو المكلف بهذا الملفات .التوجه نحو وزارة
البيئة مشروع ،ألنّ أساس الحراك هو ملف النفايات
والمناقصات التي كرست المحاصصة ووزير البيئة
كان يعرف أنّ
مكب الناعمة سيقفل في  17تموز ولم
ّ
يقم بأي خطوة لكي يتدارك هذا االستحقاق والحكومة
ومن يقف وراءها من قادة النظام مسؤولون أيضا ً
إلهمالهم هذا األمر الحياتي المهم.

{ ُيقال أنّ الحراك ت ّم افتعاله لتنفيذ مخطط في
لبنان ،على غرار ما جرى في إيطاليا وكان أساسه
ملف النفايات الذي يثير حفيظة الناس .ما رأيك؟
ـ إذا كان هذا صحيحاً ،فهو يعني أنّ الحكومة
متورطة وقادة النظام أثاروا النقمة الشعبية عليهم
عن قصد ،فليتح ّملوا نتيجة هذا األم��ر ،ألنه يعني
أنهم متآمرون على أمن واستقرار البلد.

{ منذ أيام دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري
إلى حوار وطني ،ووافقت ك ّل األقطاب وافقت على
المشاركة ،فهل ترى فيه إنقاذ للبلد؟

{ هل تعتقد أنّ الح ّل يبدأ في إجراء االنتخابات
النيابية ،وهل يجب أن يحاسب المواطن المسؤولين
ويحجم عن انتخابهم؟

أقامت منفذيتا سلمية وحماة في الحزب السوري
القومي االجتماعي مخيما ً مشتركا ً للطلبة الثانويين
في مشتى الحلو استمر أسبوعاً ،واختتم بحفل
تخريج حضره العميد محمد الحاج ،ممثالً مركز
ال��ح��زب ،منفذ ع��ام سلمية عدنان ضعون وعدد
من أعضاء هيئة المنفذية ،مسؤولو الوحدات،
أهالي المشاركين في المخيم ،وجمع من القوميين
والمواطنين .وحمل المخيم تسمية «دورة العميد
األمين صبحي ياغي».
ب��دأ حفل التخرج باستعراض ثالثة فصائل
حملت أسماء الشهداء :ميالد حمودي ،علي ضعون،
وحمزة ونوس .ثم قدمت فرقة الكورال فقرات فنية،
فمسرحية من تأليف وأداء المشتركين ،فعرض عام
للفصائل ،تض ّمن التقدّم رم�لاً والجولة األرضية
وتشكيل الجدار.
وألقت سهر ون��وس كلمة باسم المتخ ّرجين،
شكرت فيها هيئة المخيم ،ورأت أنّ األمانة التي
حملوها خالل أيام المخيم ستنعكس فعالً عظيما ً
على األرض وبين الطلبة.
وألقى اآلم��ر سومر شقرة كلمة هيئة المخيم،

والتي أكد فيها أنّ أجيالنا هي النبت الصالح الذي
يبدّد ظالم الجهل والتخلف ويواجه محاوالت ش ّل
حياتنا وتدمير ثقافتنا وحضارتنا.
وتوجه إلى الطلبة المشاركين بالقول :الوصية
هي أن تثقوا بأنفسكم وبقدراتكم ،وتعملوا على
توسيع صفوف النهضة ،كما أراد العميد الراحل
صبحي ياغي ،وال تكترثوا لما قد يواجهكم من
م��ع��وق��ات ،ف���إنّ فيكم ق��وة ق���ادرة على مواجهة
التحديات .أنتم ركيزة العمل القومي ،و«إنكم
مالقون أعظم نصر ألعظم صبر في التاريخ».

كلمة مركز الحزب

وألقى العميد محمد الحاج كلمة باسم مركز
الحزب ،توجه في بدايتها بالتحية إلى الحضور،
وخص أهالي الطلبة المشاركين لثقتهم بالحزب،
ّ
مؤكدا ً أنّ الحزب يحرص على استمرار المخيمات
بالرغم من ك ّل الظروف القاسية التي تتع ّرض لها
أمتنا ،وعلى وجه الخصوص ما تتع ّرض له الشام
من ح��رب إرهابية عدوانية تستهدف وجودنا،
وتعمل على اقتالع حضارتنا من جذورها.

ورأى أنّ إقامة هذه المخيمات هي جزء من ردّنا
على المؤامرات ،وخاطب المتخ ّرجين قائالً :شرف
لكم أن تحمل دورتكم اسم العميد الراحل صبحي
ياغي ،ويعلم الجميع أنه نذر حياته للنهضة ،وكان
شغوفا ً بخدمة هذه المخيمات واإلشراف عليها.
وتابع :إنّ ما أبديتموه من مثابرة وجهد وما
قدمتموه من عروض ،يؤكد أنكم جديرون بتح ُّمل
مسؤولياتكم واالنخراط في العمل الحزبي ،فأنتم
تمتلكون إرادة الفعل والعطاء والتضحية .لذا،
نبارك لكم تخ ّرجكم وأشكر هيئة المخيم على ما
بذلته من جهود بدت نتيجتها واضحة على الوجوه
وفي األداء.
وجدّد الحاج ،في ختام كلمته ،الموقف القومي
الثابت وغير القابل للتح ّول ،ما يعني أننا مستمرون
بالوقوف في وجه اإلرهاب والعصابات المتطرفة
المستهدفة وجود هذه األمة ،ومستم ّرون إلى جانب
جيشنا السوري وجميع الشرفاء على الساحة،
لتحقيق النصر الذي ال مف ّر منه.
وف���ي ال��خ��ت��ام ت��� ّم ت��وزي��ع ال��ش��ه��ادات على
المتخ ّرجين ،وإنزال علم الدورة.

تخرج مخيم الأ�شبال والزهرات
منفذية المتن ال�شمالي في «القومي»
ّ

الخراط :لن يتوقف ال�صراع حتى الق�ضاء على الإرهاب

{ ي���ق���ال أنّ ه���ن���اك ت���ح���رك���ات ف���ي المناطق
واقتحامات ،هل تتخوفون من اقتحام سراي صيدا
مثالً؟

ـ ه��ذا عمل دي��م��ق��راط��ي ،وب���دل أن يعلن وزي��ر
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه لن يسمح
بالتعدي على األمالك العامة واقتحامها ،كان حريا ً
به أن يذهب إلزالة التعديات على األمالك العامة على
البحر والمرافئ واألنهر .نحن ال نب ّرر الفوضى لكن ال
أحد يتهم المواطنين بارتكاب المخالفات ،في وقت
يكون هو المرتكب.

{ مخيم عين الحلوة يتفاعل مع ك ّل ما يحصل
ف��ي ال��خ��ارج بطريقة م��وازي��ة ،ال سيما م��ع تخفي
إرهابيين كأحمد األسير فيه والذي أق ّر بأنّ هناك
متورطين معه من سياسيين ودول ،ثم جاء حراك
الشارع ليغطي على ملف األسير واعترافاته ،كيف
ُيفسر ذلك؟

ـ قبل حركة األسير وأمثالها ،واجهنا مشكلة مع
جماعة «جند الشام» التي كانت تتواجد على حدود
تعمير عين الحلوة ،حتى قبل «فتح اإلسالم» وقبل
األزم��ة السورية ،ودعمتها جهات سياسية راعية
لتوظيفها في أكثر من اتجاه ،ال سيما في الصراع ض ّد
المقاومة وض ّد النظام في سورية ،وال تزالت مستمرة
في إذهان الكثيرين ،وهذا قرار دولي ـ إقليمي ،وحالة
األسير شاذة وبعض األطراف تعاطى معها إيجابا ً
وقد شكلت جهات رسمية بعض الغطاء والحماية
له ،وص��وال ً إلى تغطية تجاوزاته في صيدا التي
كان المتض ّرر األكبر منها أبناء المدينة ،ثم حصلت
معركة عبرا .وال��س��ؤال :كيف خ��رج أحمد األسير
وفضل شاكر من المربع ،ومن أخرجهما ولماذا؟ كان
المربع مطوقا ً بالكامل ،ورغم ذلك تخفى األسير في
صيدا برعاية سياسية معينة ثم تنقل متنكرا ً يدخل
إلى المخيم ويخرج منه ،وفي الفترة األخيرة كان
ناقما ً جدا ً على جماعة الحريري على أساس أنهم
تخلوا عنه في معركة عبرا وأنّ سعد الحريري أعطى
الضوء األخضر لضربه ،لكن ال نعرف إذا كانت الجهة
التي تدعم األسير قد سحبت يدها منه أم أنها ال تزال
تدعمه.

{ إلى أي مدى تشكل االشتباكات في المخيم
خطرا ً على المدنية والجوار؟

حي من أحياء مدينة صيدا
ـ مخيم عين الحلوة هو ّ
وهناك تداخل لبناني ـ فلسطيني .وعين الحلوة على
خط المقاومة ،جغرافيا ً وتاريخياً ،وموقعه حساس
كما موقع صيدا .الجماعات اإلرهابية في المخيم لم
تنشأ اليوم بل إذا عدنا إلى أحداث الضنية ،نجد أنّ
هذه الجماعات بدأت في الشمال ولجأ بعضها إلى
المخيم .هناك ظروف مؤاتية دفعت هذه الجماعات
إلى اللجوء إلى المخيم وجعله نقطة ارتكاز لعملها
وقد تلقت الدعم والمساندة من جهات عديدة إقليمية
ومحلية .ومن المؤسف أنّ اهتمام منظمة التحرير
والفصائل بالمخيمات قد تراجع ،وهذا التراجع كان
لمصلحة الجماعات اإلرهابية ،فضالً عن سياسية
الحكومة اللبنانية التي تتعاطى مع المخيم كملف
أمني ،وليس كملف وطني سياسي إنساني وقضية
شعب.

أقامت منفذية المتن الشمالي في
الحزب السوري القومي االجتماعي،
ح��ف��ل ت��خ��ري��ج ل��م��خ��ي��م األش��ب��ال
والزهرات في خراج بلدة عينطورة
وال���ذي ح��م��ل اس��م «دورة ش��ه��داء
الواجب القومي».
حضر الحفل ،إل��ى جانب ممثل
مركز الحزب منفذ عام المتن الشمالي
سمعان الخراط ،المندوب السياسي
ل��ج��ب��ل ل��ب��ن��ان ال��ش��م��ال��ي نجيب
خنيصر ،وعدد من أعضاء المجلس
القومي وهيئة المنفذية ومسؤولي
الوحدات ،أهالي المشاركين ،وجمع
من القوميين والمواطنين.
ق��دم المتخ ّرجون ع��روض�ا ً فنية
جسدت المقاومة والنهضة ،ثم ألقى
ّ
عضو هيئة المخيم ميشال ع��ازار
كلمة تحدّث فيها عن أهداف المخيم،
وم���ا ق��دّم��ه م��ن دروس تثقيفية
عقائدية ،ون� ّوه بالجهد الذي بذله
األشبال والزهرات والنسور ،والروح
المناقبية العالية التي جمعتهم
طيلة أي���ام المخيم ،داع��ي �ا ً إياهم
إلى حمل ما تعلموه إلى مدارسهم
وبلداتهم ،ليكونوا رس�لاً لنهضة
تراهن على الجيل الجديد.
كلمة مركز الحزب
وألقى منفذ عام المتن الشمالي
سمعان الخراط كلمة باسم مركز

الخراط

عازار

الحزب ،استهلها بتوجيه الشكر إلى
أهالي األشبال والزهرات والنسور
وال��رواد ،على ثقتهم بالحزب ،كما
شكر ك ّل القائمين على المخيم.
وأك���د أنّ أم��ت��ن��ا أع��ط��ت ال��ح��رف
ل�لإن��س��ان��ي��ة ج��م��ع��اء ،وص��ن��ع��ت
مجد البشرية وح��ض��ارت��ه��ا ،لكنّ
ق���وى االس��ت��ع��م��ار والصهيونية،
عملت ف��ي الماضي على تمزيقها
كيانات لتغرس في جنوبها الكيان
«اإلسرائيلي» ،وها هي اليوم تقاتلنا
وت��د ّم��ر معالم حضارتنا ،وتسعى
إلى تقسيم جديد ،وإنشاء كيانات
مذهبية وطائفية ،عبر من جمعتهم

م���ن م��ج��رم��ي األرض وأرس��ل��ت��ه��م
ليمارسوا اإلرهاب بأبشع وجوهه،
حتى أمسى اإلنسان في بالدنا رقما ً
في ع �دّاد الموت ،في حرب ال تبقي
بشرا ً أو حجراً.
أض����اف :إنّ جيشنا ال��س��وري
البطل ومقاومتنا الباسلة ،وفي
طليعتها نسور الزوبعة ،يواجهون
ه��ذا الطاغوت اإلره��اب��ي البربري،
وي��ق��دم��ون الشهيد ت��ل��و الشهيد،
ويحققون االنتصارات ،ولن يتوقف
هذا الصراع حتى القضاء على هذه
الظاهرة ال��ش��اذة ،ظاهرة اإلره��اب
والتطرف.

وتوجه إل��ى األش��ب��ال وال��زه��رات
والنسور بالقول :أرى في وجوهكم
وعلى جباهكم تاريخ أم��ة مجيدة
ح��ارب��ت وق��ارع��ت على م � ّر األزم��ان
وال��ع��ص��ور ،ول��م ول��ن ت��س��ق��ط ،بل
ازدادت ثقة وقدرة .وداست على ك ّل
تنين حاول النيل منها.
وأضاف :أنتم تصنعون الحاضر
وترسمون المستقبل ،وحدكم من
يق ّرر ،ويحفر على صفحات التاريخ
رسائل عز وبطولة مؤيدة بصحة
العقيدة .أنتم أبناء مدرسة نادرة
خ ّرجت على م ّر السنين المبدعين في
كافة المجاالت ،كما خ ّرجت قافلة من
الشهداء ،الذين سطروا أروع مالحم
البطولة ،من وجدي الصايغ وسناء
محيدلي وخالد علوان ،إلى ريمون
سمعان ورع��د مسلماني وثائر بله
وغيرهم من الذين ارتقوا فوق أرض
الشام ،على مختلف جبهات القتال،
وال��ذي��ن بسواعدهم وتضحياتهم
سننتصر على اإلرهاب وداعميه.
وخ���ت���م ك��ل��م��ت��ه م��ت��وج��ه��ا ً إل��ى
المتخ ّرجين بالقول :حلقوا عاليا ً في
سماء أمتكم ،فأنتم مجدها وعزها
وفخارها ،ولكم تطيب الحياة ،وبكم
تشمخ الرؤؤس.
وفي الختام ت ّم توزيع الشهادات
على المتخرجين.

