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حمليات

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ ت�صنيف حزب اهلل منظمة �إرهابية ت�شريع لعمل ع�سكري �ضدّ ه

«القومي» و�أهالي البي�سارية والجنوب يحيون ذكرى �أ�سبوع الحاج ح�سين بعجور

عبد ال�سّ اتر :الئحة عقوبات �أميركية جديدة
تت�ضمن  20رجل �أعمال لبناني ًا والمقاومة لن تتهاون

خير اهلل :متم�سكون بخيار المقاومة وال�صمود
ولن نقبل �إال حياة الأع ّزاء الأحرار

حاورته :روزانا ر ّمال ـ تحرير محمد حمية
أكد مدير مركز «دال» لإلعالم فيصل عبد الساتر أنّ «البيان الذي خرج
به اجتماع وزراء الخارجية العرب وإشارة بعض الدول إلى ربط حزب
الله بالمنظمات اإلرهابية ،غايته تحقيق مطلب السعودية التي عملت مع
المخابرات األميركية على تحقيقه منذ فترة طويلة».
وأشار عبد الساتر في حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة «توب
نيوز» إلى «أنّ ما تريده السعودية في هذه القضية هو إعادة رفع منسوب
التوتير المذهبي في المنطقة ليشكل احتما ًء للسعودية التي خسرت الكثير
على مستوى الملفات السياسية في المنطقة من خالل استصدار مثل هذه
القرارات ،كي تذهب بها إلى مجلس األمن الدولي».
وأعرب عبد الساتر عن اعتقاده بأنّ تصنيف حزب الله منظمة إرهابية
«هو عودة إلى مضمون القرار  1559الذي صنّف حزب الله بأنه ميليشيا
وليس مقاومة» ،محذرا ً من أنّ «خطورة هذا التصنيف تكمن في أنه ُيش ِّرع
أي عمل عسكري ض ّد حزب الله ،ما يضرب الفكرة األساسية التي قامت
عليها البيانات الوزراية منذ اتفاق الطائف حتى اآلن وإسقاط معادلة
الجيش والشعب والمقاومة».

وشدّد عبد الساتر على أنّ فتح ملف مطار بيروت اليوم يعود بنا إلى
الذاكرة إلى ما حصل في  7أيارعام  ،2008متسائالً« :ألم تفجر قرارات5
أيار في موضوع المطار وموضوع شبكة اتصاالت المقاومة البلد»؟
وحذر من أنّ «هناك من يرسم مجدّدا ً سيناريو االنفجار في الساحة
اللبنانية ،رغم حرص حزب الله وتيار المستقبل على مواصلة جلسات
الحوار في عين التينة».
وإذ كشف عن الئحة جديدة تتضمن  20إسما ً إضافيا ً من رجال أعمال
وضعوا على الئحة العقوبات األميركية ،نبّه عبد الساتر من أنّ «المقاومة
لن تتهاون على المستوى الرسمي ولن تقبل أن تبقى الحكومة ذليلة»،
مؤكدا ً أنّ «قيادة المقاومة ستتصرف بما يمليه عليها ضميرها بحكمة
وصبر وتع ُّقل ،لكن عندما تصل األمور إلى تخ ّطي الحدود ،من ح ّق
المقاومة اتخاذ اإلجراءات المناسبة في ضوء التطورات».
وفي الشأن السوري ،اعتبر عبد الساتر أنّ «تحرير سلمى وعودتها إلى
حضن الدولة تشكل ضربة كبيرة للمشروع التركي في المنطقة الشمالية
الغربية من سورية» ،متوقعا ً تقدما ً سريعا ً للجيش السوري قبل انعقاد
مؤتمر جنيف أواخر الشهر الحالي.
نص الحوار كامالً
وفي ما يلي ُّ

{ هل تعتقد أنّ سلسلة االستهدافات التي
يتعرض لها حزب الله مقدمة لمخطط ما يحضر
له على الساحة المحلية؟

ـ ما يحدث اليوم ،خصوصا ً البيان الذي خرج
ب��ه اجتماع وزراء الخارجية ال��ع��رب وإش��ارة
بعض ال��دول إل��ى رب��ط ح��زب الله بالمنظمات
اإلرهابية ،غايته تحقيق مطلب السعودية التي
عملت مع المخابرات األميركية على تحقيقه منذ
فترة طويلة .هذا االستهداف ليس مفصوال ً عن
االستهدافات التي سبقته ويمكن أن يكون القرار
 1559من ضمن القرارات التي تعرضت للمقاومة
وأحدثت توترا ً كبيرا ً على الساحة الداخلية .هذا
القرار يستحضر ،بشك ٍل أو بآخر ،كلما سنحت
الفرصة ،واآلن هناك استهداف للمقاومة بشكل
مباش .ما تريده السعودية في هذه القضية هو
إعادة رفع منسوب التوتير المذهبي في المنطقة
ليشكل غطاء للسعودية التي خسرت الكثير على
مستوى الملفات السياسية في المنطقة وأحد
العوامل األساسية التي تعيد لها شيئا ً من القوة
أن تسعى هو استصدار مثل هذه القرارات حتى لو
لم تكن ملزمة أو غير متطابقة مع ميثاق الجامعة
العربية ،كي تذهب بها إلى مجلس األمن الدولي.
السعودية تريد أن تكلف األمين العام لجامعة
الدول العربية الذهاب إلى األمم المتحدة ليحمل
معه مثل هذه التوصية إلدانة حزب الله دولياً.
المقاومة تواجه هؤالء على المستوى الميداني
في سورية وال��ع��راق واليمن بعد أن أصبحت
الساحات مترابطة ،هو استهداف مناخ المقاومة
في ك ّل المنطقة والتي تقف في وجه المشروع
الوهّ ابي السعودي ـ «اإلسرائيلي» و«األميركي».

فتح ملف المطار
يُم ِّهد ل�سيناريو
االنفجار على
ال�ساحة اللبنانية
المشروع المعادي واحد وال يمكن فصل ما تريده
السعودية وأميركا ع ّما تريده «إسرائيل» ويريده
اإلرهاب .إنّ وضع رجال أعمال محسوبين على
بيئة المقاومة على الئحة العقوبات المالية يشكل
ضربة قاسية بالمعنى النفسي واالقتصادي
للمقاومة وبيئتها ،وهذا ما أشار إليه أمين عام
ح��زب الله السيد حسن نصرالله في خطابه
األخير بعد اغتيال الشهيد سمير القنطار ولم يكن
األمر هاما ً لما أدرجه في سياق خطابه.

{ هل ُيمكن اعتبار فتح ملف مطار بيروت
مرحلة جديدة من المواجهة مع حزب الله؟

ـ بالتأكيد ،هي مرحلة جديدة من المواجهة
مع الحزب والسيد نصرالله أراد الحديث عن
هذا الموضوع في خطابه األخير ليوجه ثالث
رسائل ،األول��ى أنّ ه��ذا العالم ال��ذي يستهدف
المقاومة وبيئتها لن يألوا ً جهدا ً إليجاد وسائل
سوف يستخدمها ضدها .الثانية أنّ السيد يريد
أن يكشف كيف أنّ هذا العالم يتنقل من خطوة
إلى خطوة من االستهداف .أما الثالثة فهي تحميل
المسؤولية للسلطات الرسمية الداخلية ،بأن
يكونوا رج��اال ً وأن ال يخضعوا لهذه القرارات،
ألنهم إذا خضعوا في أي ملف سيخضعون في
ك�� ّل المشاريع التي يريدها الحلف المعادي
للمقاومة .هذا االستهداف هو جزء من عمليات
االستهداف ال ُمبرمجة ض ّد حزب الله .الحديث
عن أنّ حزب الله منظمة إرهابية هو عودة إلى
مضمون ال��ق��رار  1559ال��ذي صنف ح��زب الله
بأنه ميليشيا وليس مقاومة ،وخطورة التصنيف
تكمن في أنه يب ِّرر ويشرع أي عمل عسكري ض ّد
الحزب وهذا يضرب الفكرة األساسية التي قامت
عليها البيانات الوزراية منذ اتفاق الطائف حتى
اآلن .فعندما يفصلون المقاومة ع��ن الجسم
البشري والمعنوي والوطني العام ،فهذا يعني أنّ
المقاومة عصابات ،وبذلك تسقط معادلة الجيش
والشعب والمقاومة.

{ هل هناك محاوالت اليوم لمساواة حزب
الله بتنظيم «داعش»؟

ـ نعم هناك محاوالت لتشويه ص��ورة حزب
الله داخليا ً وعربيا ً وإسالميا ً ودوليا ً ووضعه
في مستوى «داعش» ،كتنظيم إرهابي ،لكنّ هذه
المحاوالت لن تنجح ،ألنّ العالم يعرف أنّ حزب
الله يقاتل اإلرهاب ويقاتل «داعش» وهناك خالف
كبير في المنطلقات الفكرية واأليديولوجية
بينهما.

{ ه��ل نشهد ال��ي��وم مرحلة شبيهة بمرحلة
ما بعد العام 2005؟ وهل يشكل فتح ك ّل هذه
َّ
لتنقض «إسرائيل»
الملفات تمهيد األرض��ي��ة
ب��ح��رب ج��دي��دة على لبنان؟ وم��ا ه��و دور تيار
المستقبل في ذلك؟

ـ فتح ملف مطار بيروت اليوم يعود بنا بالذاكرة
إلى ما حصل في  7أيارعام  .2008وهنا نسأل ألم
تفجر قرارات 5أيار في موضوع المطار وموضوع
شبكة اتصاالت المقاومة البلد؟ أليس من يس ّمي
نفسه بيضة القبّان وص ّمام األمان مسؤوال ً عن
الكارثة التي وصلنا إليها؟ ألم يج ّر البالد إلى

أحيا الحزب السوري القومي االجتماعي وأهالي
البيسارية والجنوب ذكرى مرور أسبوع على وفاة
الحاج حسين بعجور( ،والد عضو المجلس األعلى
ـ منفذ عام صيدا الزهراني الدكتور خليل بعجور)،
بحفل تأبيني في حسينية بلدة البيسارية.
حضر الحفل التأبيني الى جانب عضو المجلس
األعلى د .خليل بعجور وعائلة الفقيد ،وفد مركزي
من قيادة الحزب ض ّم نائب رئيس الحزب توفيق
مهنا ،رئيس المكتب السياسي المركزي الوزير
السابق علي قانصو ،ناموس مجلس العمد نزيه
روح��ان��ا ،عميد الداخلية عبد الله وهّ ���اب ،عميد
اإلذاعة واإلعالم وائل الحسنية ،عميد الدفاع زياد
معلوف ،وكيل عميد التنمية اإلداري��ة علي حسن،
وعدد من المسؤولين وأعضاء المجلس القومي،
إضافة إلى هيئة منفذية صيدا الزهراني ومسؤولي
الوحدات الحزبية وجمع من القوميين.
كما حضر ممثلو األح��زاب والقوى والفصائل
اللبنانية والفلسطينية ،وعدد من رؤساء وأعضاء
المجالس البلدية واالختيارية وفاعليات المنطقة
السياسية واالجتماعية والثقافية ،وحشد من
المواطنين.
استه ّل الحفل بتالوة آي��ات من القرآن بصوت
المقرئ حسين قلقاس .وقدّم المتكلمين عضو هيئة
منفذية صيدا الزهراني د .شوقي يونس بكلمة أشار
فيها إلى أنّ الراحل الحاج أبو محمد بعجور كان
صاحب سيرة حسنة وأخالق نبيلة ،صادقا ً أمينا ً
محبا ً ألبناء بلدته والجوار ،وكان معطا ًء بتعبه
وكدّه ...وقد أحبّه ك ّل من عرفه .الفتا ً إلى أنّ الراحل
ووجههم في
أبا محمد أنشأ أبناءه خير تنشئة...
ّ
ّ
الحق والخير والجمال.
طريق
وألقى الشيخ علي قلقاس كلمة في المناسبة
تحدّث فيها عن الفقيد ومحاسنه ومزاياه.

ال��رج��ال ال��ذي��ن ل��ن تنتهي حياتهم بمأتم ،فهل
تنتهي سيرة من اتخذ البناء مهنة له ،فأتقن بناء
الحجر والبشر ،وقضى حياته شامخا ً كالبنيان
المرصوص مستقيما ً كخيط الب ّناء ،ثابتا ً على القيَم
والمبادئ ثبات الركائز واألعمدة.
ل��م تكن ي��ا ج��دّي شخصا ً ع��ادي��ا ً يقاس عمره
بالسنين ،بل باألعمال المميّزة التي قمت بها لتؤ ّمن
لعائلتك الحياة الحرة الكريمة ،فباكرا ً طرقت أبواب
الغربة ال يدفعك إلى ذلك عسر أو حاجة ،بل طموح
ورغبة في التميّز ،والحصول على األفضل ،وتأمين
ما يلزم لتعليم أبنائك الذين أدخلتهم إلى أفضل
المدارس من دون تمييز بين ذكور وإناث في زمن
كان يعتقد الكثيرون أنّ التعلم حكر على الذكور
واألغنياء.
وتابع :جدّي الحبيب ،لقد غرست في نفوسنا
حب الوطن من خالل تربيتنا على عدم التمييز في
ّ
العالقة مع اآلخ��ر على قاعدة المذهب والطائفة،
بل على قاعدة األعمال المرتكزة إلى قيم األخالق
والمحبة والتسامح .ه��ذه القيم التي مارستها
واتخذتها شعارا ً لك في عالقتك مع الجميع ،فكان
منزلك مفتوحا ً لك ّل زائ��ر وعابر سبيل ،وقلبك ال
يعرف سوى الحب والتسامح والفرح ،فاحتضن
البيت وصاحبه أصدقاءنا ومعارفنا كما احتضن
لقاء األتراب واألصحاب في جلسات يومية ترتفع
فيها النقاشات والضحكات واألح��ادي��ث المحبة
الممزوجة بالطيبة ونقاء الروح لدى هذا السلف
الصالح.
سيبقى وجهك باسما ً وصوتك مرح ّبا ً بك ّل صغير
وكبير وسيفتقدك ك�� ّل من اعتاد لقاءك صباحا ً
ومساءً.
متوجها ً إل��ى الحضور وك��ل ّم��ن واسى
وختم
ّ
العائلة بالشكر.

كلمة العائلة

كلمة مركز الحزب

أم��ا كلمة العائلة ،فقد ألقاها حفيد ال��راح��ل،
الدكتور عصام قطيش ،وفيها قال :حياة اإلنسان
ال تقاس بعمره إنما بأعماله ،فكم من شخص أمات
نفسه قبل أن يدركه الموت ،وكم من عظيم استم ّرت
حياته بعد الممات.
وأضاف :جديّ الحاج أبو محمد بعجور لم يكن
فيلسوفا ً وال أديبا ً وال مفكراً ،بل كان أ ّميا ً بمعنى
القراءة والكتابة ،ولكنه بسيرته كان واح��دا ً من

عبد الساتر متحدثا ً إلى الزميلة رمال
ال��ق��راري��ن الشهيرين نتيجة حقده التاريخي
على سورية .الحملة الجديدة اآلن على مطار
بيروت تقول للبنانيين إنّ هناك من يرسم مجدّدا ً
سيناريو االنفجار على الساحة اللبنانية مع
حرص حزب الله وتيار المستقبل على مواصلة
جلسات الحوار في عين التينة ،لكنّ بيانات كتلة
المستقبل توحي بأنّ هناك حربا ً قائمة.

{ أال يتص ّرف حزب الله باالزدواجية نفسها
التي يتصرف بها تيار المستقبل؟

ـ ال ،تيار المستقبل يحاول من خالل تصريحات
نوابه ومسؤوليه أن يظهر أنّ حزب الله جزء من
والية الفقية وتابع إليران إلخراج المقاومة من
اللبنانية إلى اإلقليمية لإليحاء بأنّ حزب الله
ليس لديه قرار وطني .هذا الموضوع يدركه حزب
الله ويقول لهم أن يكفوا عن ذلك ،ألنه ال يستنتد
إلى المنطق وما يجري تستفيد منه القوى األخرى
تحت عنوان خدمة «إسرائيل» ويحول  14آذار إلى
لسان «إسرائيلي» لمحاصرة المقاومة .حزب الله
يريد أن يبعد الفتنة وال يريد أن يبدأ الطلقة األولى
في أي مواجهة كبيرة ،بل يريد سحب ك ّل فتيل أو
شرارة تؤدي إلى مواجهة في الميدان على األقل.

تحرير �سلمى �ضربة
كبيرة للم�شروع
التركي �شمال �سورية
وتقدم �سريع للجي�ش
ال�سوري قبل جنيف
رغم ك ّل االستهداف والتصعيد ،ستبقى المقاومة
متمسكة بالحوار حتى ينقطع النفس وإذا انقطع
النفس ،على اآلخرين أن يفسروا األمور.

{ ه��ن��اك إج����راءات م��ف��روض على الحكومة
تطبيقها نتيجة الطلبات وال��ق��رارات الخارجية.
ف��ي رأي���ك ،كيف ستتصرف ق��ي��ادة ح��زب الله
حيال ذلك؟

ـ هناك من يريد وضع المقاومة بين خيارين،
بين ال��رك��ون إل��ى م��ا ت��ري��ده الجبهة المتآمرة
والمتعاونة والمشتركة بالتخطيط مع األميركي
و«اإلسرائيلي» وبين أن تستمر في حماية كرامة
األمة وحفظ دماء الشهداء ،لكنّ المقاومة لن تلتزم
أو تتهاون ،على المستوى الرسمي ،ولن تقبل أن
تبقى الحكومة ذليلة وال يمكن ألحد أن يتجاوز
حزب الله والمقاومة في هذا األمر .ما الدافع خلف
فتح ملف مطار بيروت والحملة على حزب الله في
موضوع حصار مضايا؟ لماذا محاولة نسيان ما
أقدمت عليه السعودية بإعدامها الشيخ نمر النمر
وآخرين ضمن مخطط الستدراج الدول العربية
واإلسالمية ض ّد إيران؟ الهدف من عقد جلسات
تشريع الضرورة منذ أشهر هو تمرير ما يسمى
المبادرة الرئاسية ،كان المطوب تأمين نصاب
معين النتخاب رئيس وكان هناك ضغط من قبل
أميركا لتمرير بعض القرارات المالية والمراقبة
المالية والجميع سقط في هذه الخديعة واأليام
ستكشف أنّ ما حصل كان خطأ كبيراً.

{ هل تعتقد أنّ حزب الله محرج أو مقيد في
الحكومة ،وهو ال يستطيع توقيف أي تصنيف
المؤسسة
تطلبه السعودية ويريد بقاء الحكومة
ّ
الوحيدة المتبقية في البلد؟

ـ هل المطلوب في ك ّل هذه المواجهة المفتوحة
أن يبقى حزب الله وحيداً؟ أين األطراف السياسية
األخرى في ك ّل المواقع والتصنيفات؟ ألم ينقشع
أمامها ما يجري في المنطقة وأنّ الهدف منه هو
إسقاط سورية وتحويل المقاومة إل��ى إره��اب
ورأس السيد نصرالله ورأس الرئيس األسد
وإيران؟

{ النائب أحمد فتفت يقول إنّ الرئيس بشار

األس��د لم يعد يشكل خطرا ً على لبنان بقدر ما
يشكله حزب الله ،ما رأيك؟

ـ نقول لفتفت إنه طالما أمثالك موجودون في
لبنان س��وف يتحول إل��ى ملعب يلعب فيه ك ّل
الالعبين في العالم ،ألنهم يجدون في لبنان من
يكون عميالً ومتوافقا ً مع مشاريعهم .األطراف
في الحكومة إما أن تكون شريفة وإما أن تنسحب
وليس هناك منطقة وسطية .المحاوالت أصبحت
معروفة ومكشوفة ويُ���راد منها ّ
دق اإلسفين
ف��ي الساحة اللبنانية وأن تصبح المقاومة
مستهدفة ومالحقة أف��راده��ا وتبرير قتلهم في
الساحة اللبنانية .هناك الئحة جديدة من 20
إسما ً إضافيا ً لرجال أعمال ُوضعوا على الئحة
العقوبات األميركية ،والالئحة نفسها التي تصدر
من الـ«سي أي آي» تصدر من المملكة اإلرهابية
السعودية .كلتاهما تنفذ ما تريده «إسرائيل»،
الك ّل يجب أن يقف عند حدّه ،وعدم تنفيذ األوامر
االميركية .حزب الله والمقاومة ستتصرف بما
يمليه عليها ضميرها بحكمة وصبر وتعقل ،لكن
تخطي الحدود ،من ّ
ّ
حق
عندما تصل األمور إلى
المقاومة اتخاذ اإلج��راءات المناسبة في ضوء
التطورات.

{ هل الهدف من المبادرة الرئاسية فصل
حزب الله عن حلفائه ،ال سيما حليفه المسيحي
وعزله عن نسيجه الوطني؟

ـ هناك من يقول إنها مبادرة أميركية ـ فرنسية
بيد وهابية عبر الحريري ال��ذي ينفذ ما تريده
السعودية .ال مصلحة للبنان وال للمقاومة في أن
نذهب إلى انتخاب رئيس بمعزل عن شخصيته من
دون السلة المتكاملة .لن نأخذ رئيسا ً ونعطيهم
البلد ،ح��زب الله مرشحه األس��اس��ي والثابت
العماد ميشال عون وإذا ّ
رشح رئيس القوات سمير
جعجع العماد عون ،فإنّ حزب الله سيعتبر ذلك
انتصارا ً سياسيا ً له ،لكنّ تسمية جعجع لعون ال
تعني أنّ عون سيصل إلى الرئاسة قريباً .لكنّ
السؤال :لماذا نعطي السعودية هذا االمتياز بأن
تختار رئيس الجمهورية وتحدّد رئيس الحكومة
ضمن التسوية التي تريدها؟

{ كيف ت��رى إن��ج��از الجيش ال��س��وري في
سلمى بريف الالذقية وما تأثيره على المخطط
التركي في الشمال والساحل السوري؟

ال م�صلحة للبنان
وال للمقاومة
بانتخاب رئي�س
من دون ال�سلة المتكاملة
ولن ن�أخذ رئي�س ًا
ونعطيهم البلد
ـ تحرير سلمى وعودتها إل��ى حضن الدولة
يشكل ضربة كبيرة للمشروع التركي في المنطقة
الشمالية الغربية من س��وري��ة .تقدم الجيش
السوري سوف يكون سريعا ً جدا ً قبل أن يأتي
موعد المؤتمر المق ّرر في الخامس والعشرين من
المخصص لألزمة السورية.
هذا الشهر في جنيف
ّ
تحرير سلمى مرتكز يحول المعركة إلى مسار
آخ��ر ،أوالً ،يستطيع الجيش التحكم بمفاصل
عديدة منها سهل الغاب من الجهة الغربية وبين
إدلب من الناحية الشرقية وثانيا ً يمنع الجمعات
اإلرهابية من قصف الالذقية .لكن هل ستتعظ
تركيا وتفرمل هذا الجنوح المتواصل من خالل
التدخل في سورية بشكل كبير؟

ُيبثّ هذا الحوار كامالًاليوم الساعة الخامسة
مساء ويعاد بثه عند الساعة الحادية عشرة
ليالً على قناة توب نيوز التردُّد 12034

وألقى كلمة مركز الحزب عضو المجلس األعلى
الدكتور خليل خير الله وجاء فيها :أو ّد في البداية
أتوجه بالتعزية وبمشاعر المواساة الى العائلة
أن
ّ
العزيزة ،بوفاة الوالد حسين بعجور (أبو محمد)
وإلى سائر عائلة بعجور .وشهادة حق وإنصاف
وضحى،
للراحل أنه اغترب وكافح وتعب وسهر
ّ
واكتسب بمناقبيته مكانة كبيرة.
وأضاف خير الله :نك ّرم الراحل وهو الذي شكل
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لرب األسرة الناجحة ،ومنها رفيقنا األمين
نموذجا ً ّ
خليل بعجور أحد قيادات حزبنا ،الحزب السوري
القومي االجتماعي.
وقال خير الله :تم ّر بالدنا اليوم بظروف صعبة
ونحن أمام استحقاقات وتحدّيات كبيرة حاضرة
في يومياتنا وفي تفاصيل حياتنا .واألخطار التي
تتهدّدنا كثيرة ومتعدّدة .والخطر المحدق يتمثل
بالعدو الصهيوني العنصري ال��ذي استطاع أن
يف ّرخ أع��داء لنا على شاكلته ،ي��ه��دّدون حياتنا
ومصيرنا ،ألنهم ال يقلون عنه خطرا ً وإرهاباً ،عنيت
المجموعات اإلرهابية المتط ّرفة التي تعيث قتالً في
شعبنا وتدميرا ً في بالدنا.
ّ
ورأى خير الله أنّ
مخططات التفتيت والتقسيم
والنيل من وحدة نسيجنا االجتماعي ،ودعم بعض
ال��دول العربية لإلرهاب والتط ّرف ،والتآمر على
يصب في مصلحة
المقاومة وس��وري��ة ،ك�� ّل ذل��ك
ّ
«إسرائيل».
وق����ال :إنّ ه���ؤالء ال��ذي��ن يعملون لمصلحة
«إسرائيل» يريدون لنا الموت ،ونحن نريد لهم
الحياة ،لكنهم ال يريدون أن يقتنعوا بأنّ الحياة ال
تكون إال بالع ّز وأنّ الكرامة خبز األحرار.
نحن في الحزب السوري القومي االجتماعي،
نؤمن بأنّ دماءنا عينها هي وديعة األمة فينا ،ولن
نبخل بها عليها متى طلبتها .وها نحن في ميادين
القتال نقاتل اإلرهاب والتط ّرف ونستشهد دفاعا ً عن
أرضنا ووجودنا وندفع الخطر عن شعبنا وأمتنا.
وجدّد خير الله التأكيد على ضرورة أن يتح ّمل
الجميع في لبنان مسؤولياتهم ،لجهة تفعيل دور
المؤسسات التي باتت مشلولة وعاجزة ،وتل ّمس
أوج��اع الناس وآالمهم وح ّل مشاكلهم ،ومغادرة
ذهنية االستنساخ تتك ّرس بقوانين انتخابية
مفصلة على مقاسات طائفية ومذهبية.
ّ
وقال :المطلوب وبإلحاح سنّ قانون انتخابي
يحقق صحة وعدالة التمثيل ،وهو القانون الذي
يقوم على أساس لبنان دائرة واحدة واعتماد مبدأ
النسبية من خارج القيد الطائفي ،وهذا يشكل مدخالً
حقيقيا ً لإلصالح والوحدة والبناء في لبنان.
وختم خير ال��ل��ه :م��ن جنوب لبنان الصامد،
الصابر والمقاوم ،هذا الجنوب الذي ي��ؤ ّرق كيان
العدو الصهيوني ودول ّ
الذل ،نعلن تمسكنا بحقنا
بالحياة الحرة الكريمة ،بخيار المقاومة والصمود
والشهادة حتى تحقيق النصر الكبير.

المنا�ضل ماجد فرحان ال�شاعر ح ّر ًا
بعد خم�س �سنوات من اعتقاله في �سجون االحتالل
أفرجت سلطات االحتالل الصهيوني عن األسير السوري ماجد فرحان الشاعر
بعد خمس سنوات ونصف السنة من اعتقاله بتهمة مقاومة االحتالل واالتصال
بوطنه األ ّم سورية.
وشهدت قرية األسير المح ّرر مجدل شمس المحتلة حشدا ً شعبيا ً من أهالي
الجوالن المحتل واألسرى المح ّررين الستقبال الشاعر لدى وصوله ،ث ّم المرور
في كل قرى الجوالن والعودة إلى ساحة سلطان األطرش في مجدل شمس حيث
يقام احتفال تكريمي له.
األسير المح ّرر ماجد الشاعر واعتقل في سجون االحتالل لمدة خمس سنوات
ونصف السنة بتهمة االتصال بوطنه األ ّم سورية ،ما تسبب له بمرض خطير في
ّ
وتضخم فيهما ،إذ عانى خالل فترة اعتقاله من تدهور حالته الصحية في
الرئتين
ظ ّل ظروف االحتجاز غير اإلنسانية والحرمان من الدواء والخدمات العالجية.
ومنح األسير الشاعر ألوالده روح��ه الوطنية والفدائية فتع ّرضوا مثله
لممارسات االحتالل اإلجرامية ،إذ قضى ول��ده ف��داء الشاعر عقوبة السجن
لمدة ثالث سنوات بالتهمة المزيفة نفسها في السجون «اإلسرائيلية» ،فيما
قامت سلطات االحتالل بإبعاد طفله أنس الشاعر إلى قرية كفركنا في فلسطين
المحتلة بتهمة رشق جنود االحتالل بالحجارة خالل إحياء ذكرى نكسة حزيران
عام .2011
إلى ذلك ،أعربت لجنة دعم األسرى السوريين المح ّررين والمعتقلين في
سجون االحتالل «اإلسرائيلي» عن اعتزازها بالمواقف المش ّرفة لألسير السوري
المح ّرر ماجد فرحان الشاعر وألهالي الجوالن السوري المحتل الصامدين
المتمسكين بانتمائهم إلى الوطن األم سورية شعبا ً وجيشا ً وقيادة.
وجاء في بيان للجنة لمناسبة اإلفراج عن األسير السوري الشاعر من سجون
االحتالل« :إن سنوات األسر الطويلة لم تزد المناضل ماجد الشاعر وأسرانا
األبطال إال صمودا ً وقوة وتضحية وفداء .وإن فجر الحرية واالنتصار قادم،
واالحتالل الصهيوني إلى زوال» .مجدّدة العهد على مواصلة النضال حتى
تحرير أرضنا المحتلة.
وأعربت اللجنة عن ثقتها بأن ما تتعرض له سورية مصيره الفشل واالنهزام
بفضل دماء الشهداء ووحدة الشعب السوري وبسالة جيشه وصمود أسرانا في
سجون االحتالل.
بدوره ،قال محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر إن األسير المح ّرر الشاعر
انتصر على السجن بصموده وإرادت���ه ،وقضى سنوات سجنه ب��روح ح ّرة
وكبرياء .وإنّ السياسات واإلج��راءات غير االنسانية التي تنتهجها سلطات
ّ
بحق األس��رى والمعتقلين السوريين تتنافى مع أبسط القوانين
االحتالل
واألعراف الدولية التي تكفل معاملة الئقة وإنسانية لألسرى .وذلك بهدف النيل
من معنويات األسرى والمعتقلين والضغط عليهم والعمل على كسر إرادتهم
وتفتيت وحدتهم.
من جانبه ،تحدّث رئيس لجنة دعم األسرى السوريين المح ّررين والمعتقلين
في سجون االحتالل األسير المح ّرر علي اليونس عن الممارسات واالنتهاكات
الالإنسانية التي تمارسها سلطات االحتالل ،إذ تلجأ إدارة السجون إلى جملة
المتناهية من االنتهاكات االستفزازية للنيل من صمود األس��رى وذويهم،

ّ
بغض النظر عن
مستخدمة أجسادهم حقوال ً للتجارب الطبية والعالجية
النتائج الخطرة الناجمة عن هذه التجارب.
الدكتور ماجد شعالن من قرية عين قنية المحتلة استعرض واقع صمود
ّ
المنظم
األهالي في قرى الجوالن السوري المحتل ،وقال :سعى جنراالت اإلرهاب
في الكيان الصهيوني ،وبطرق ممنهجة منذ عدوان حزيران  1967واغتصاب
يصب في بوتقة
الجوالن ،إلى تحويل ك ّل منزل جوالني إلى سجن صغير
ّ
سجن كبير وهو جوالننا الحبيب ،مقيدين حركة أي مواطن من قرانا الصامدة
واعتقاله لمدة ستة أشهر لمجرد االشتباه به ومن دون محاكمة.
وأعرب شعالن عن تقديره واحترامه لشهداء الوطن والجوالن المحتل في
مواجهة اإلرهاب واالحتالل الصهيوني ،واالعتزاز بتضحيات األسرى والمعتقلين
السوريين في سجون االحتالل ،فهم أبطال وقرابين تضحية على عتبة الوطن
الخالد وشرف األمة وكرامتها والمنارة التي نهتدي بنورها للوصول إلى الحرية
واالستقالل التام.

ت�ش ّققات في اله�ضاب الم�شرفة على طريق الخردلي ـ النبطية
ّ
العشي
رانيا
ف��وج��ئ ال��م��واط��ن��ون ال��ذي��ن
يسلكون طريق الخردلي ـ النبطية،
بحصول َزح�� ٍل للتربة وتشققات
كبيرة في الهضاب المشرفة على
الطريق ،ما أدّى إلى انزالق التربة
والصخور نحو الطريق العام ،ما
ش ّكل خطورة على حركة السير،
وما حدا بعناصر من قوى األمن
الداخلي أن يقطعوا الطريق في
االتجاهين ،حفاظا ً على سالمة
المواطنين ،ح ّتى إزال���ة صخرة
كبيرة انزلقت إلى جانب الطريق،
وتأمين السالمة لمرور السيارات.

