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حمليات

وفد من «القومي» �أثار معهما تقرير «�أم تي في» الم�سيء لرمزية اال�ست�شهادية �سناء محيدلي

منفذية المتن ال�شمالي في «القومي» تقيم حفل الع�شاء الطالبي ال�شبابي ال�سنوي بمنا�سبة الت�أ�سي�س

جريج ي َِع ُد بمتابعة المو�ضوع حتى ال تتك ّرر الأخطاء
ومحفوظ يعزو ال�سبب �إلى غياب الثقافة ال�سيا�سية الكافية

مهنا� :سعيد فخر الدين �شهيد اال�ستقالل
ورمز لبنان المقاوم و�إنكار هذه الحقيقة تزوير للتاريخ

زار وف���د م��ن ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي ض ّم عميد اإلذاعة
واإلعالم وائل الحسنية ومدير الدائرة
اإلعالمية العميد معن حمية ،وزير
اإلع�لام رم��زي جريج في مكتبه في
ال��وزارة ،وتناول المجتمعون تقرير
محطة «أم تي في» الذي أدرج اسم
االستشهادية سناء محيدلي بين
أسماء انتحاريات إرهابيات.
وتم ّنى الوفد على وزي��ر اإلع�لام
ال��ت��دخ��ل لتوضيح األم���ر م��ن قبل
ال��م��ح��ط��ة ب��ص��ورة غ��ي��ر ملتبسة،
إنصافا ً لالستشهادية سناء محيدلي
التي آمنت بخيار مقاومة االحتالل
الصهيوني ،وقدّمت دماءها الزكية
في سبيل تحرير األرض ،خصوصا ً
أنّ سناء محيدلي تمثل رمزية وطنية
وقومية كبيرة.
م��ن جهته وع���د ال��وزي��ر جريج
بمتابعة الموضوع م��ع المعنيّين
في المحطة ،مشدّدا ً على أهمية أن ال
تتك ّرر مثل هذه األخطاء.
ك��ذل��ك زار ال��وف��د القومي رئيس
ال��م��ج��ل��س ال��وط��ن��ي ل�ل�إع�ل�ام عبد
الهادي محفوظ في مكتبه في وزارة
اإلعالم ،وجرى البحث في ما أقدمت
عليه محطة «أم ت��ي ف��ي» م��ن فعل
�س بالشهداء
مسيء م��ن خ�لال ال��م� ّ
واالستشهاديين.
وقال الحسنية بعد اللقاء :الزيارة

جريج مجتمعا ً إلى الحسنية وحمية

جانب من الحضور الحاشد في حفل العشاء

الى رئيس المجلس الوطني لإلعالم
كانت لوضعه في صورة تقرير محطة
«أم.ت��ي.ف��ي» ال��ذي اعتبر الشهيدة
سناء محيدلي انتحارية ،وه��ذا أمر
�ح��ى ف��ي سبيل
ي��س��يء إل��ى م��ن ض� ّ
الوطن واستشهد في مواجهة العدو
الصهيوني ،ألنّ االنتحاريين هم
المجرمون الذين يمارسون اإلرهاب
ويقتلون شعبنا وأهلنا.
وق���ال :طالبنا محفوظ أن يقوم

المس
باإلجراءات الالزمة لعدم تكرار
ّ
برمزية الشهيدة سناء محيدلي ،وأن
تقدّم المحطة اعتذارا ً واضحا ً وغير
ملتبس عن الخطيئة التي اقترفتها».
بدوره أكد محفوظ انه «سيجري
االتصاالت الالزمة بمؤسس المحطة
غبريال المر واألس��ت��اذ ميشال المر
الستيضاح األم��ر ،علما ً أنّ مقاربة
المجلس الوطني هي التمييز بين
االنتحاريات التابعات للتنظيمات

التكفيرية ،وبين رمز وطني كسناء
محيدلي التي استشهدت في مقاومة
االحتالل اإلسرائيلي في الجنوب ،وقد
تكون سرعة التقارير وعدم التدقيق
م��ن جانب المح ّرر او االفتقار الى
الثقافة السياسية الكافية ،مسؤولة
عن ال��وق��وع في أخطاء من ن��وع ما
يشكو منه ال��ح��زب ال��ق��وم��ي ال��ذي
يطالب بتصويب األداء اإلعالمي في
مثل هذه الحاالت».

«اللبنانية الثقافية» هن�أت نقيب المحامين

غندور يو�ضح كالم
«الملتب�س»
الم�شنوق ُ

زار وفد من الجامعة اللبنانية
ال��ث��ق��اف��ي��ة ف��ي ال��ع��ال��م برئاسة
الرئيس العالمي المحامي بيتر
األشقر ،نقيب المحامين الجديد
أنطونيو الهاشم« ،وكانت مناسبة
ت��ب��ادل فيها األش��ق��ر وال��ه��اش��م
التهاني باالنتخابات التي جرت
في نقابة المحامين والجامعة
وبعيد االستقالل» ،بحسب بيان
للوفد.
وأش��ار البيان إلى أنه «جرى
ع���رض ال��ت��ع��اون ال��م��ق��ب��ل بين
ال��ج��ام��ع��ة ون��ق��اب��ة المحامين،
وال��ب��ح��ث ف��ي ق��ان��ون استعادة
الجنسية للمغتربين والمتحدرين
وح��ق��ه��م ف���ي االق����ت����راع وآل��ي��ة
تنفيذ القانونين .كما بحثا في
موضوع إعطاء الجنسية ألوالد
ال��م��رأة اللبنانية المتزوجة من
غير لبناني ،وتناوال المواضيع

علق رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي عمر
غندور على ما قاله وزي��ر الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق في كلمة في جامعة السوربون في
أبو ظبي« :حان الوقت للمصالحة مع عروبتنا
ومع جيراننا أيضا ً وأن نستلهم العروبة رديفة
االع��ت��دال واالستقرار في وج��ه الصراعات في
المنطقة».
وقال غندور« :أن يرتفع صوت يدعو إلى الصلح
والمصالحة فذلك صوت العقل والصلح خير،
صل ُِحوا َذاتَ َب ْي ِن ُك ْم ()١األنفال» .وإذ نقدّر مثل
«وَأ َ ْ
هذه الدعوة نخشى أن يلتبس األمر على البعض
ويظن أنّ الوزير المشنوق يدعو إلى المصالحة مع
العدو اإلسرائيلي لقوله« :حان الوقت للمصالحة
مع عروبتنا ومع جيراننا أيضاً» وهو بالتأكيد ما
لم يقصده الوزير ،بل عنى جيراننا الدول العربية،
وهم المعنيون بالعروبة».
وتابع غندور « :لذلك تطوعنا لإليضاح ولفت
النظر إلى حقيقة ما قصده الوزير الشجاع الذي
بات بفعل قيادته لوزارة الداخلية عنوانا ً لألمن
واليقظة والمسؤولية».

الهاشم مع وفد الجامعة
ال��ق��ان��ون��ي��ة ف���ي ه����ذا ال��ص��دد
للوصول إلى تعاون مشترك في
المستقبل».
واقترح االشقر أن «يكون هذا

التعاون بين الجانبين بإلقاء
م��ح��اض��رات ف��ي ال��ن��ق��اب��ة ح��ول
المواضيع التي ُط��رح��ت» .وت ّم
االتفاق على استمرار التواصل.

كاغ زارت مخيمين لالجئين:
لبيئة �أكثر تمكين ًا وحماية للمر�أة
أطلقت األم��م المتحدة حملة
الـ 16وهي جزء من حملة عالمية
تهدف إل��ى تعزيز العمل «للح ّد
من العنف ض ّد المرأة والفتيات
وتمكينهن».
وخ�ل�ال زي���ارة م��رك��ز نسائي
في مخيم لالجئين الفلسطينيين
في ب��رج البراجنة والحقا ً مركز
في الشويفات ،ش �دّدت المنسقة
الخاصة لألمم المتحدة في لبنان
سيغريد كاغ على «أهمية تمكين
المرأة والفتيات من خالل التعليم،
ك��واح��دة من المسارات لضمان
حماية أكبر من العنف».
وأكدت كاغ أن «ال أحد يستطيع
ال��وق��وف مكتوف األي���دي ،أم��ام
ظاهرة العنف ضد المرأة واألمم
المتحدة التزمت بدعم ك � ّل من
الحكومة اللبنانية والمجتمع
ال��م��دن��ي ف���ي ع��م��ل��ه��م م���ن أج��ل

كاغ تتوسط الجئات
تعزيز بيئة أكثر حماية للمرأة
والفتيات».
وق��ال��ت ب��اس��م ع��ائ��ل��ة األم��م
المتحدة»:هذا العام ،منع العنف
ه��و م��وض��وع ج��وه��ري لألمين

العام لألمم المتحدة بان كي مون
في الـ 16يوما ً من النشاط في
لبنان ،الـ 16يوما ً سترتكز على
قضية حماية النساء والفتيات
وتمكينهن :مساءلة جماعية».

�شمالي تفقد المراكز ال�صحية
لـ«�أونروا» في �صور
جال المدير العام لـ«أونروا» في لبنان ماتياس
كساب
شمالي ،يرافقه مدير منطقة صور فوزي ّ
ومدير قسم الصحة في لبنان الدكتور ناجح
الصادق ومديرة قسم اإلعالم زيزيت دركزللي
ومدير قسم الصحة في صور الدكتور حمد حيدر،
في المراكز الصحية بمنطقة صور.
ب��دأت جولة الوفد في مستشفى «حيرام»،
حيث التقى مديره الدكتور سلمان عيديبي،
وتفقد المرضى الفلسطينيين في غرفهم ،مستمعا ً
إلى آرائهم حول جودة ونوعية الخدمات المقدمة
إليهم ومدى رضاهم عنها.
بعد ذلك ،تفقد الوفد المراكز الصحية في مخيم
البص والتي تضم عيادة «أونروا» ومركز األشعة
والمختبر والمستشفى الحكومي ،كذلك زار الوفد
عيادة المعشوق ومدرسة فلسطين حيث التقى
مجموعة من موظفي قسم الصحة في منطقة
صور ،وجرى عرض أبرز المشاكل والتحديات
التي ت��واج��ه الالجئين وكيفية التعامل مع
متطلبات المرحلة المقبلة.
واختتمت الجولة في مخيم الرشيدية بزيارة
عيادة «أون���روا» فـ»مستشفى بلسم» التابع
للهالل االحمر الفلسطيني ،حيث ناقش مع إدارته
كيفية تحسين الخدمات المقدمة لالجئين.

بمناسبة عيد تأسيس الحزب،
أقامت منفذية المتن الشمالي في
الحزب السوري القومي االجتماعي
ح��ف��ل ال��ع��ش��اء ال��ط�لاب��ي الشبابي
السنوي في مطعم «قصر الدلب» في
بكفيا ،حضره نائب رئيس الحزب
توفيق مهنا ،عميد اإلذاع��ة واإلعالم
وائل الحسنية ،عضو المجلس األعلى
النائب السابق غسان األشقر ،الرئيس
األسبق للحزب مسعد حجل ،منفذ
عام المتن الشمالي سمعان الخراط
وأعضاء هيئة المنفذية ،وحشد من
الطالب والشباب من مختلف مناطق
المتن الشمالي.
بداية رحبت عريفة االحتفال بترا
أب��و حيدر بالحضور وأل��ق��ت كلمة
رأت فيها أنّ عيد تأسيس الحزب،
يشكل محطة ف��اص��ل��ة ف��ي ت��اري��خ
أمتنا ال��س��وري��ة ،ال��ت��ي ك��ان��ت تم ّر
بمرحلة حالكة السواد بعد أن ج ّزأها
المستعمر إلى كيانات ،وأتى باليهود
ّ
ليوطنهم في
من أقاصي المعمورة
جنوب أمتنا.
لقد واج��ه سعاده ك ّل هذا الظالم
بإطالق نور النهضة ،ومبادئ الفكر
ال��ح� ّر ليخرج شعبنا م��ن التخبّط
والفوضى إلى اليقين والوضوح.

كلمة الطلبة والشباب

ثم ألقت كلمة الطلبة والشباب
الطالبة كاتيا صليبا استهلتها
بالحديث عن أهمية التأسيس في
حياتنا أم��ة وشعباً ،وال��ذي ح ّولنا
يحب
من قطعان بشرية إلى شعب
ّ
ال��ح��ي��اة ويعشق ال��ح��ري��ة ،ويحب
الموت متى كان طرقا ً للحياة...
أضافت :لقد أزال سعاده الفوارق
الكيانية وال��ط��ائ��ف��ي��ة وال��ع��رق��ي��ة،
واستبدلها بهوية قومية جامعة،
محدّدا ً األه��داف لبناء مجتمع قوي
بالمعرفة ،ألنّ «المجتمع معرفة
وال��م��ع��رف��ة ق���وة» ،وراه���ن سعاده
على الجيل الجديد لتحقيق التغيير
في المجتمع ،فدعا إل��ى حمل راية
النهوض باألمة ،بعيدا ً عن المفاسد،
ون���ادى جيالً خ�لاق �اً ،يمتلك العزم
وإرادة التغيير ،وأك��د أنّ الشباب
وال��ط��ل��ب��ة ه��م ن��ق��ط��ة االرت���ك���از في
العمل القومي ،وها نحن نسير على
نهجه متسلحين بمبادئه ملتزمين
مؤسسات الحزب ،ونحن على ثقة
بأ ّننا سائرون إلى النصر.
واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر
إلى ك ّل من شارك في حفل العشاء،
أم�لاً أن نبقى متضامنين متآزرين
لتحقيق ما هو أفضل لبالدنا ،وأن
تتكلل ه��ذه األم���ة ب��ال��ع��زة والحق
والخير والجمال.

كلمة الحزب

وألقى نائب رئيس الحزب توفيق
مهنا كلمة ق��ال فيها :نحيي عيد
تأسيس حزبنا ال��س��وري القومي
االج��ت��م��اع��ي ب��ن��ور العقيدة ووه��ج
الدماء ،نحيي عيد التأسيس مبادئ
حية نابضة بالحقائق التي حدّثنا
ومؤسس الحزب
عنها باعث النهضة
ّ
الزعيم الخالد أنطون سعاده ،ألم يقل
«إني لم آتكم بالخوارق بل بالحقائق
التي هي أنتم».

نائب الرئيس يلقي كلمته
أنتم الحقائق أيها الطلبة أيها
الجيل الجديد ،أنتم الحقائق يا رسل
النهضة الذين حملتم أعباءها طوال
عقود وعقود ،فلم تهنوا ول��م تذلوا
ولم تخافوا ولم تتبدّلوا ،هي الحقائق
التي توصل ماضينا منذ العام 1932
بحاضرنا.
أض���اف م��ه��ن��ا :م��ن ه���ذه األرض
الطيبة انبثقت أنوار النهضة السورية
القومية االجتماعية لتشعّ على أمتنا
وبالدنا وشعبنا بالحقائق والمفاهيم،
بالعقيدة والنبض واإلرادة ،بالقوة
في وج��ه من ح��اول أن ّ
يبث سموم
اليأس وثقافات اإلحباط.
خرج من هذه البالد ،من ص ّنين،
من الشوير ،مارد نهضوي يقول إني
هنا ألعلن لشعبي أنّ الحياة وقفة عز،
وأنّ الحياة ال تليق إال باألحرار ،ونحن
أم��ة ح��رة ستبقى م��دى الدهر تكتب
بدماء األحرار تاريخها ومستقبلها.
وس���أل :أل��م يقل س��ع��اده باعث
نهضتنا إنّ الطلبة هم نقطة االرتكاز
ف��ي ال��ع��م��ل ال��ق��وم��ي؟ ن��ع��م الطلبة
نقطة االرتكاز ألنهم يحملون الوعي
ويكتنزون المعرفة وينهلون الثقافة
ويؤسسون لهوية جديدة ومستقبل
ّ
جديد وحياة جديدة ،الطلبة هم نقطة
االرتكاز ،إنهم حركة النور في وجه
الظلمة ،وال��وع��ي في وج��ه الجهل،
حركة النهوض ف��ي وج��ه التخلف
وال��ت��م��زق وال��رج��ع��ة .وه���م نقطة
االرتكاز في العمل القومي ألنّ الطالب
ف��ي مفهومنا ه��و المثقف ،صاحب
المعرفة ،مناضل ،مصارع ،هو جبار
عمالق ،لذلك نحن طلبة نحمل في يد
القلم وفي يد البندقية.
وتابع مهنا :ما أحوجنا في هذا
ال��زم��ن إل��ى المعرفة التي أرساها
سعاده ،المعرفة التي تر ّد الويل عنا
وتبعث هويتنا القومية الجامعة
وهي التي تحطم معاهدة سايكس
ـ بيكو وإف��رازات سايكس ـ بيكو في
السياسة ف��ي الثقافة واالق��ت��ص��اد
واالجتماع ،ألنه من سايكس ـ بيكو
خرجت الكيانات الهزيلة ،ومنها
خرج وعد بلفور ،وخرج فكر االنعزال
�ص��ب ،ومنها ي��ول��د االره���اب
وال��ت��ع� ّ
والتطرف والجاهلية الجديدة.
لذلك أعلن في عيد التأسيس باسم
الحزب السوري القومي االجتماعي
أن��ن��ا ُوج���دن���ا ل��ن��ك��ون ح��رب��ا ً على
سايكس ـ بيكو ومدارسها وأحزابها
وأنظمتها وكياناتها ،لقد ُوجدنا من
أج��ل حقيقة األم��ة ،وإذا لم نكن في
هذا المستوى سينتصر على أرضنا
مشروع من اثنين ،إما مشروع دولة
يهودية تستجمع يهود العالم من
أقطار األرض ليستوطنوا في أرضنا،
وإما مشروع الخالفة المزعومة التي
تجمع ك ّل إرهابيّي ومتطرفي العالم
الذين يقتلون شعبنا بغريزة إجرامية
وحشية.
نحن هنا لنقول إننا سيف مشهور
في وجه دولة بلفور ووعد بلفور وكيان
بلفور ودول��ة التوراة ،ونحن خندق
وسيف وبندقية في وج��ه مشاريع
ال��دوي�لات الطائفية والذمية ،نحن
تالمذة سعاده لنبني دولتنا القومية
المدنية ال��ح��ض��اري��ة ف��وق أرضنا
ال��واح��دة ،ولنبني النظام الجديد،

ابو حيدر

صليبا

لنح ّرر مجتمعنا من هذه السياسات
التي ُوئدت فيه قيمة الحرية وقيمة
االستقالل وقيمة ال��س��ي��ادة ،لذلك،
وف��ي ه��ذا العراك إذا ك��ان سايكس ـ
بيكو في العام  1916أورثنا بلفور
ومدارس االنعزال على ك ّل سوياتها
ومستوياتها ،ف��إنّ مشروع الشرق
األوسط الكبير أو الجديد ،يورثنا هذه
الدويالت الطائفية ،إال أننا ما دام فينا
نبض قومي ونقطة دم حا ّرة ،سنعمل
وسنناضل ف��ي ك � ّل الجهات وعلى
ك� ّل المستويات لنقهر ه��ذه الغزوة
الجديدة ،غزوة الظالميين الجاهليين
المتخلفين الذين هم وج��ه آخ��ر من
وج���وه اإلره����اب الصهيوني فوق
أرضنا وبالدنا.
واستطرد مهنا ق��ائ�لاً :مع ذكرى
استقالل لبنان نح ّيي ك ّل مواطن أو
ك ّل مسؤول سعى من أجل استقالل
لبنان ،لكن فليعرف الجميع والعالم
كله وهذا النظام السياسي بك ّل رموزه،
أنّ السوريين القوميين االجتماعيين،
أنّ سعاده وحزب سعاده ،هم بناة
حجارة االستقالل في هذا البلد الذي
اسمه لبنان ،من كان وقفة العز في
وجه المستعمر الفرنسي؟ ومن وقف
في وجه هذا المستعمر في المحاكم
في السجون وفي ك ّل مكان ،ومن روى
استقالل لبنان غير دماء سعيد فخر
الدين وإبائه وأبطال حزبه؟ ولذلك
نحن إذا كنا ال ننكر على من أعطى من
أجل استقالل لبنان ،نتساءل لماذا
ينكر علينا أن يعترف بدم شهدائنا
برجال النهضة الكبار الذين زجّ بهم
ف��ي السجون م��ن سجن إل��ى سجن
من أجل استقالل لبنان؟ لماذا ينكر
علينا أن يكتب اسم سعيد فخر الدين
بأحرف من ذهب وبأحرف من نور
ف��ي سجل ت��اري��خ لبنان؟ ي��زورون
ك� ّل ع��ام رج��ال االستقالل وينسون
شهيد االستقالل األوح��د سعيد فخر
ال��دي��ن ،بمناسبة تأسيس حزبنا
أقول إنّ سعيد فخر الدين هو شرف
لبنان وكرامة لبنان وعز لبنان ورمز
استقالل لبنان ،ومن يريد أن يلغي
أو يقلب الحقائق أو ي��ز ّور التاريخ،
ويكتب تاريخ الطوائف واألمراء بدال ً
من تاريخ األحرار وتاريخ المقاومين
المجاهدين لن يكتب له النجاح.
ورأى مهنا أنّ من أنكروا االحتفال
ب��ذك��رى الشهيد سعيد فخر الدين
ينكرون االح��ت��ف��ال بعيد المقاومة
والتحرير في العام  ،2000المقاومة
واحدة من سعيد فخر الدين إلى خالد
علوان إلى وجدي الصايغ إلى سناء

محيدلي إلى شهداء المقاومة على
أرض لبنان؟
من يكتب تاريخ لبنان بهذه الخفة
وه��ذا الطيش؟ م��ن أنتم ف��ي سجل
الصراع الحا ّر ،سجل الصراع ض ّد
العدو الصهيوني الذي احت ّل أرضنا
في فلسطين وفي الجوالن وفي جنوب
لبنان؟ من أنتم في سجل الصراع
الزاحف علينا من ك ّل أنحاء األرض
حتى تعتدوا على رم��وز استقاللنا
وتنفوها من سجالتكم ،نحن كتبة
االستقالل الحقيقي ألننا نحن رجاله.
وف��ي ه��ذه المناسبة أي��ض�ا ً أك � ّرر
وأؤكد ما قاله سعاده :أنت يا سعيد
وأن��ت��م ي��ا ش��ه��داءن��ا ف��ي المقاومة،
وأن��ت��م ي��ا رفقائي ي��ا أبطالنا على
مدى هذه األرض السورية الواحدة،
تكتبون الحقائق ،تكتبون تاريخ عز
جديد ونصر جديد ،ونحن في عيد
التأسيس نعاهدكم بأنّ هذه المبادئ
وضحى من أجلها
التي حملها رجالنا
ّ
أبطالنا ستبقى النور وفجر الضوء في
وجه العتمة في هذا الظالم الزاحف،
ستبقى هي معنى القوة التي نرتكز
إليها في صراعنا ،أل��م يقل سعاده
إنّ فينا قوة لو فعلت لغيّرت وجه
التاريخ ،وه��ا هي ه��ذه القوة تفعل
وال أحد يقدر أن يفرض عليكم الغش
والتزوير أو الخوف والتخويف أو
اليأس والتيئيس.
هذه القوة تفعل ،وها هم رفقاؤكم
الشباب والطلبة في فلسطين الذين
ول��دوا في ظ� ّل االحتالل الصهيوني
ينتفضون من جديد ليكتبوا تاريخ
فلسطين ،والتاريخ تصنعه إرادة
المقاومة الفلسطينية.
رف��ق��اؤك��م ال��ش��ب��اب والطلبة في
الحزب وفي المقاومة يكتبون على
أرض الشام تاريخ الشام الحقيقي.
وختم مهنا كلمته قائالً :كما كان
ه��ذا المتن منطلقا ً لحرب التحرير
القومية ض ّد الغزوة الصهيونية التي
اجتاحت لبنان عام  ،1982سيبقى
ه��ذا المتن ع��ن��وان صمود وعنوان
مقاومة وعنوان وعي قومي ال عنوان
فكر انعزالي قضى عليه الزمن .بهذا
اإليمان نحن ما نحن ،بهذا اإليمان
نحن م��ا سنكون وسيبقى هتافنا
يدوي في العالم أجمع لتحي سورية
وليحي سعاده.
وتخلل حفل العشاء تكريم عدد من
الشباب والطالب بتقديم دروع لهم
من نظارة اإلذاعة واإلعالم لجهودهم
في العمل القومي ،كما تم تقديم درع
لنائب رئيس الحزب توفيق مهنا.

الخراط تتسلم الدرع من المنفذ العام وناظر اإلذاعة

 ...والخوري حنا

 ...وكفوري

 ...وغصوب

