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حمليات �سيا�سية

«�أدب المقاومة في مواجهة الحرب الناعمة» ...م�ؤتمر ًا في «اللبنانية»
رعى رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين
ممثالً بعميدة كلّية اآلداب في الجامعة الدكتورة أسماء شملي،
افتتاح مؤتمر «أدب المقاومة في مواجهة الحرب الناعمة» ،في
قصر االونيسكو ،بحضور الدكتور مسعود جاوري زاده ممثالً
سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية غضنفر ركن آبادي ،عضو
الكتلة القومية االجتماعية في المجلس النيابي النائب مروان
فارس ،وعدد من الشخصيات السياسية اللبنانية والفلسطينية
الثقافية واألكاديمية ،وناشطين في الحقل الثقافي.
ّ
نظم المؤتمر الذي أقيم ضمن فعاليات «يوم العودة» (في
 15أيار) ،كل من «حملة مسيرة العودة إلى فلسطين» ،جمعية
«نساء من أجل القدس» ،جمعية «القدس الثقافية االجتماعية»،
المنظمات الشبابية اللبنانية والملتقى الثقافي الجامعي.
ويستمر حتى  21الحالي في كلّية اآلداب في الجامعة اللبنانية
في البقاع.
بعد الوقوف دقيقة صمت إج�لاال ً ألرواح شهداء المقاومة
في لبنان وفلسطين ،كانت كلمة تقديم من عفاف علوية ،ثم
تحدّثت شملي فرأت أنّ «األدب انكفأ في هذا الزمن ،في العالم
أجمع ال عندنا فقط» ،مشير ًة إلى أهمية هذا المؤتمر في تشكيل
الوعي اإلنساني ،مؤكد ًة أهمية حق العودة وضرورة الوعي
والتوجه إلى مقاومة أيّ فكر مناوئ
ومواجهة الحرب الناعمة،
ّ
لفكر المقاومة.
أمين عام اتحاد الك ّتاب اللبنانيين الدكتور وجيه فانوس قال
في كلمته« :قد يتساءل المرء ،في هذا المقام ،عن مفهوم الحرب
الناعمة ،خصوصا ً أنّ للنعومة دالالت تشير إلى ما هو لطيف
وجميل وج ّذاب ،فهل ثمة حرب لطيفة وجميلة وج ّذابة؟ حتى
األفعى ،وهي ما قد يوصف بالنعومة بين الزواحف ،ال تخوض
ٍ
عنف تقدر عليه وحشيّتها ض ّد فريستها».
حربها إلاّ بأقسى

وأضاف« :إذا ما كانت الحرب الناعمة هي تلك المساعي التي
ينهض بها الصهاينة لهدم الشخصية العربية وتشويه تراثها
وتهجين لغتها والتشكيك بدياناتها وتحقير قيَمها والهزء من
مصداقية مفاهيمها والتأكيد على دونيّة عيشها ،فهذه حرب
ليست بجديدة على اإلطالق .ونأسف لوجود مف ّكرين يخونون
ّ
منظرين عمالء وأدب��اء منافقين و ُزم��ر من
حقيقة الفكر مع
الجواسيس والمندّسين الكذبة .ومن هنا ،فهي حرب مستترة
مخاتلة مخادعة ،ولذا فإنها ،في قسوتها ووحشيّتها وإجرامها
أش ّد قسو ًة وأكثر ضراوة من حرب البندقية والمدفع والبارجة
وال��ص��اروخ ،إ ّنها اإلج��رام بعينه وإ ّنها الوحشية في أقبح
تجليّاتها».
وختم فانوس« :إ ّنها حرب ال تكون مقاومتها إلاّ بجيوش
ج�� ّرارة ،جنودها أهل الوعي الصحيح من ناس الفكر واألدب
والثقافة ،أسلحتها أقالم ومنشورات ،وذخائر أسلحتها ندوات
وأبحاث وإبداعات أدب ،إنها حرب ضروس ال ب ّد من خوضها».
أ ّما أمين عام اتحاد الك ّتاب الفلسطينيين سمير أحمد فقال
في كلمته« :إنّ العد ّو المسكون بهاجس الفناء والزوال ،والذي
ع ّمقت هزيمة عام  2006أزمته ،بدّل شكل االشتباك مع القوى
المقا ِومة في لبنان وفلسطين خصوصاً ،ومحور المقاومة
والممانعة عموماً ،وانتقل من ميدان المواجهة العسكرية
المباشرة ،إل��ى الحرب الناعمة ،مستنفرا ً مراكز األبحاث
األميركية والغربية ،إل��ى جانب خالياه النائمة المزروعة
في ثنايا مجتمعاتنا من مسؤولين كبار تصل ُرتب بعضهم
إلى ملوك وأمراء ووزراء ومشايخ ورؤساء ،إلى قادة أحزاب
وجمعيات ومسؤولين سياسيين وك ّتاب وصحافيين ورجال
إعالم ،إضاف ًة إلى وُعّ اظ السالطين الذين ينخرون مجتمعاتنا
السلم مع العد ّو الصهيوني حيناً ،وتشرعن
بفتاوى تجيز ِّ

ّ
وتحض على االقتتال والحرب األهلية
التطبيع معه حينا ً آخر،
أحيانا ً أخرى .فالعد ّو يحاول عبر حربه الناعمة ،الوصول إلى
األهداف التي عجز عن تحقيقها بالعدوان العسكريّ المباشر».
وأض��اف« :يع ّرف الكاتب األميركي ج��وزف ن��اي الحرب
الناعمة بأنها القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق
الجاذبية بدال ً من اإلرغام ،في حين يشير الباحث االستراتيجي
األميركي ج��ون كولينز إل��ى أنّ الحرب الناعمة عبارة عن
استخدام اإلعالم والتخطيط للتأثير على ثقافة العد ّو وفكره،
بما يخدم حماية األمن القومي األميركي وتحقيق أهدافه وكسر
إرادة العد ّو».
وختم« :هذه الحرب الناعمة ،أش ّد فتكا ً وخطرا ً من مفاعيل
الحرب العسكرية ،التي تواجه فيها ق��وى المقاومة ع��د ّوا ً
محدّداً ،وق ّوة نارية بق ّوة نارية ،وهي عامل توحيد ،خصوصا ً
أثناء المواجهات ،في حين أنّ أدوات الحرب الناعمة تبدأ
بمراكز األبحاث والدراسات التي ُت ّ
سخر لها مليارات الدوالرات،
و ُتحشد لها أكبر الكفاءات العلمية والفكرية وتم ّر بوسائل
اإلعالم واالتصال».
وألقى رئيس الجمعية اللبنانية لدعم مقاطعة «إسرائيل»
الدكتور عبد الملك سكرية كلمة الجهات التي ّ
نظمت المؤتمر،
فأشار إلى مقاومة الشعب الجزائري محاوالت االستعمار
الفرنسي ،ومثله الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل
التأكيد على حقه بهويّته وأرضه منذ االحتالل الصهيوني،
الفتا ً إلى ما حصل في لبنان أيضاً ،مؤ ّكدا ً أهمية المقاطعة
ومواجهة أتباع الحرب الناعمة قبل أسيادهم.
وحيّا سكرية حملة «بي بي إس» األجنبية التي تقاطع
العدو الصهيوني ،وك�� ّل مبدع وناشط ومقاوم في مواجهة
أدوات الحرب الناعمة.

�شال�ش محا�ضر ًا في ال�شرقية ـ النبطية:
بحكمة الرئي�س الأ�سد ور�ؤيته القومية �ستنت�صر �سورية
علي بدر الدين
استضاف القنصل رضا طرابلسي
في دارت��ه في بلدته الشرقية ـ قضاء
ال��ن��ب��ط��ي��ة ،ع��ض��و م��ج��ل��س الشعب
ال���س���وري أح��م��د ش��ل�اش ،ف��ي لقاء
س��ي��اس��ي ت��ح��دث ف��ي��ه ع��ن «األزم���ة
ّ
السورية حاضرا ً ومستقبالً» ،بحضور
طرابلسي ومسؤولين في حزب الله
وح��رك��ة أم��ل وح��زب البعث العربي
االشتراكي وحشد من الشخصيات .
بعد كلمة ترحيب وت��ق��دي��م من
أمين فرع حزب البعث في الجنوب
أحمد عواضة عاصي ،تحدّث شالش
فحيّا الشعب اللبناني على وقفته
الداعمة والتضامنية مع سورية،
من ّوها ً بوحدة الدم بين اللبنانيين
وال��س��وري��ي��ن على أرض س��وري��ة،
في مواجهة اإلره��اب واإلرهابيين
التكفيريين ،وإلف��ش��ال ال��م��ؤام��رة
األم��ي��رك��ي��ة ـ ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ال��ت��ي
تستهدف س��وري��ة ،بغية تفتيتها
وإضعافها وض��رب نهجها المقاوم
والممانع.

ووجه شالش التحية ألمين عام
ّ
ح��زب الله السيد حسن نصر الله
ولرئيس مجلس الن ّواب نبيه ب ّري،
ولكل القوى والشخصيات التي وقفت
بحزم ض ّد المتآمرين على سورية.
مشيدا ً بالجيش العربي السوري
الذي يح ّقق االنتصارات على األرض
واإلن���ج���ازات األمنية والعسكرية
إللحاق الهزيمة باإلرهابيين.
ورف���ض ش�ل�اش إط�ل�اق تسمية
«الالجئين» على الشعب السوري
ال��ذي ج��اء إل��ى لبنان ،ألنّ للشعب
ال��س��وري وط��ن��ا ً وه��وي�� ًة ،وسيعود
قريباً.
وأ ّكد أنه بشجاعة الرئيس السوري
الدكتور بشار األسد وحكمته ورؤيته
القومية واالستراتيجية ،ستنتصر
سورية على أعدائها ،وأنّ الشعب
السوري بكل مك ّوناته ،وهو الذي ال
ّ
سيلتف
يعرف الطائفية واالنقسام،
حول الرئيس األسد ،ويجدّد ثقته به
ألنه أمل السوريين في وحدة سورية
وق ّوتها وع ّزتها وانتصاراتها.
وختم ش�لاش ش��اك��را ً طرابلسي

منفذية ال�سويداء في «القومي» ّ
تبرع بالدم
تنظم حملة ّ

انتخاب الرئي�س الأ�سد �ضربة قا�صمة للإرهاب وداعميه

ن ّ
��ظ��م��ت منفذية ال��س��وي��داء في
الحزب السوري القومي االجتماعي
حملة تب ّرع بالدم في مركز تب ّرع
مشفى السويداء الوطني ،استم ّرت
أسبوعا ً ك��ام�لاً ،إذ تقاطرت أع��داد
كبيرة من القوميين االجتماعيين
وم��ن أعضاء «الجبهة الشعبية ـ
القيادة العامة» والمواطنين للتب ّرع
بالدم دعما ً للجيش السوري البطل.
وأكد المسؤولون في المنفذية أنّ
الحملة تندرج في سياق نشاطات
الحملة االنتخابية تأييدا ً للرئيس
بشار األسد وفعالياتها ،وأنّ هذه

المبادرة ج��زء من خ��وض معركة
مواجهة اإلره���اب وال��ت��ط�� ّرف ،إلى
جانب الجيش السوري الذي يقدّم
ال��ت��ض��ح��ي��ات دف��اع��ا ً ع��ن س��وري��ة
ووحدتها.
وخالل تحدّثه في منتديات أقيمت
في شهبا وع��دّة بلدات ،شدّد ناظر
اإلذاع��ة واإلع�لام في المنفذية زياد
الزير على أنّ مشاركة القوميين ال
تقتصر على م���ؤازرة الجيش في
ميادين القتال ض�� ّد ق��وى اإلره��اب
وال��ت��ط�� ّرف ال��م��دع��وم��ة م��ن ال��ع��دو
الصهيوني والغرب وتركيا وبعض

تنصب جهود القوميين
العرب ،بل
ّ
في ك�� ّل االتجاهات وعلى مختلف
ال��ص��ع��د ،معتبرا ً أن االستحقاق
ال��رئ��اس��ي محطة أساسية مهمة،
وان��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س ب��ش��ار األس��د
رئيسا ً للجمهورية السورية يش ّكل
ضربة قاصمة لإلرهاب وداعميه.
ك��م��ا أث���ن���ى ال���م���س���ؤول���ون في
م��رك��ز ال��ت��ب�� ّرع ب��ال��دم ،وفاعليات
ال��س��وي��داء على ج��ه��ود القوميين
وسائر النشاطات المتميّزة التي
يقوم بها الحزب السوري القومي
االجتماعي.

«ترويقة» لـ«النه�ضة الن�سائي» في �أنطليا�س

ن�شجع دخول المر�أة
فار�سّ :
�إلى المعترك ال�سيا�سي بر�ؤية جديدة

«ال��م��ش��ه��ود ل��ه بمواقفه الوطنية
وال��ق��وم��ي��ة ،وه���و ن��ج��ل المناضل

«عين الحلوة» �إلى عين العا�صفة ّ
مجدد ًا

ال��ق��وم��ي ال��راح��ل ال��م��ح��ام��ي أحمد
طرابلسي ال��ذي خلّف إرث��ا ً وطنيا ً

وعربي
لبناني
وقوميا ً يفتخر به ك ّل
ّ
ّ
وحزبي».
ّ

لجنة الأ�سير �سكاف ته ّنئ حزب اهلل
بعيد المقاومة والتحرير

أق��ام تج ّمع النهضة النسائي ،حفل فطور «ترويقة»
في مطعم «كركة الحج» ـ أنطلياس ،تكريما ً لدور المرأة
ولرعاية دار الحضانة التي سيفتتحها التج ّمع.
حضر الحفل عميد العمل والشؤون االجتماعية في
الحزب السوري القومي االجتماعي نزيه روحانا ،عضو
المجلس األع��ل��ى د .خليل خير ال��ل��ه ،رئيسة «جمعية
ن��ور للرعاية الصحية واالجتماعية» مارلين ح��ردان،
أسر الشهداء والجرحى وذوي
رئيسة «مؤسسة رعاية َ
االحتياجات الخاصة» نهلة رياشي ،وعدد من مسؤوالت
القطاعات النسائية في األح���زاب ،ورئيسات جمعيات
أهلية ،إلى جانب سيدات التج ّمع.
رحبت فيها
وألقت رئيسة التج ّمع منى ف��ارس كلمة ّ
بالحضور ،وأكدت على دور المرأة الريادي في المجتمع،
الفت ًة إلى أنّ المرأة تتب ّوأ الكثير من المناصب وتثبت
نجاحا ً في الميادين كافة.
وأثنت فارس على إقرار المجلس النيابي قانون حماية

األسرة ،ولو أنه بحاجة إلى التنقيح ،إنما هو خطوة هامة
جدا ً على الصعيد االجتماعي.
شجعت فارس
وبالنسبة إلى عمل المرأة السياسيّ ،
على أهمية انخراط المرأة في ساحة العمل السياسي
برؤية جديدة وجدّية إزاء المشاكل االجتماعية الطارئة ،إذ
باستطاعتها التعامل مع تلك المشاكل وحلّها.
ورأت فارس أنّ الكوتا النسائية ال تنصف النساء ،بل
تضع جهودهن ضمن نطاق محدود ،فيما المرأة بحاجة
حقيقي ،ومشاركة في المسؤوليات
إلى إنصاف اجتماعي
ّ
كافة ،بحسب الكفاءة والفعالية.
وتخلل الحفل ح��وارات تتعلّق بالشؤون االجتماعية
الهامة وال��خ��دم��ات التي تقدّمها الجمعيات ف��ي شتى
المجاالت والميادين الصحية واالستشفائية ،والمالية،
والتربوية على رغم الظروف االقتصادية الصعبة التي
يعاني منها ك ّل مواطن نظرا ً إلى التعثر االقتصادي القائم
حالياً.

زار وفد من لجنة األسير في السجون «اإلسرائيلية» يحيى سكاف ،عضو المجلس
السياسي في حزب الله محمد صالح بمناسبة اقتراب موعد عيد المقاومة والتحرير،
وسلّمه رسالة موجهة إلى أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله.
واعتبرت اللجنة في رسالتها ،أنّ عيد المقاومة والتحرير «جاء بعد التضحيات
الكبيرة من قبل المقاومين األبطال الذين رووا بدمائهم الزكية أرض الوطن ،وح ّرروا
غالبية األرض واألسرى .وإننا في هذه المناسبة المجيدة ،نجدّد ثقتنا بالمقاومة
وقائدها لتحرير األسير يحيى سكاف وباقي األسرى من سجون العد ّو الصهيوني،
الذي يعتقل األسير سكاف منذ  36سنة في أقبية جيشه اإلرهابي وزنازينه ،وإنّ
األسير سكاف ينتظر بأمل كبير المقاومين األبطال لتحريره من تلك السجون
المظلمة ،ألنّ َخيار المقاومة هو الوحيد الذي أثبت جدواه في تحرير أسرانا وعودتهم
إلى وطنهم وعائالتهم».
ونقل الوفد عن صالح قوله إن االنتصار الذي تح ّقق في  25أيار عام  2000جاء
نتيجة َخيار الجيش والشعب والمقاومة ،مؤكدا ً أنّ قضية األسير يحيى سكاف
قضية مركزية في المقاومة ،التي لن تبخل بالنضال حتى تحريره و تحرير ك ّل أسير
ال يزال معتقالً في سجون العد ّو .مشدّدا ً على أنّ قضية األسير سكاف تحظى باهتمام
خاص ومتابعة من قبل السيد حسن نصر الله.
وقدّم الوفد لصالح «درع الح ّرية لألسير يحيى سكاف» ،عربون وفا ٍء وتقدي ٍر
للمقاومة وسيّدها.

جانب من الحضور
السيارة التي كان يستقلها األردني

جمال الغربي
وض���ع���ت م���ح���اول���ة اغ��ت��ي��ال
ال��م��س��ؤول العسكري ف��ي حركة
فتح ط�لال األردن����ي مخيم عين
الحلوة في عين العاصفة مجدّداً.
ه��ذا الرجل ال��ذي يخوض معارك
ضارية ض ّد تنظيم َْي «جند الشام»
و«ف��ت��ح اإلس��ل�ام» ،وك���ان آخرها
األسبوع الماضي ،نجا بأعجوبة
بعد انفجار عبوة كانت تستهدفه
ل����دى ع���ودت���ه م���ن اج��ت��م��اع في
السفارة الفلسطينية في بيروت،
برفقة مسؤول عسكريّ في «فتح»
يدعى أبو شادي السبربري.
االن���ف���ج���ار أدّى إل����ى س��ق��وط
ج��ري��ح��يَ��ن م��دن��يَ�� ْي��نُ ،ن��ق�لا إل��ى
مستشفى «النداء االنساني» داخل
المخيم .وعلى الفور ،اتخذ عناصر
م��ن ح��رك��ة فتح إج����راءات أمنية
مشدّدة في المكان .وتض ّرر عدد
من المنازل والمحال التجارية،
في حين شهد المخيم استنفارا ً
مسلّحا ً.
وف���ي ت��ف��اص��ي��ل ال��ح��ادث��ة ،أنّ
العبوة ُوض��ع��ت ف��ي عربة لبيع
ال��خ��ردة ،على مقربة م��ن مقهى
«ال��م��ص��ري» ال��ق��ري��ب م��ن مكتب
«فتح» في «ال��ش��ارع الفوقاني»،
لكنها انفجرت بعد مرور القيادي
الفتحاوي بوقت قصير.

ال��ع��ق��ي��د ط�ل�ال األردن�����ي ،وف��ي
اتصال مع «البناء» ،اعتبر أنّ ما
ج��رى استهداف ألم��ن مخيم عين
ٌ
وإش���ع���ال للفتنة بين
ال��ح��ل��وة،
مك ّونات المخيم« ،إال أننا نؤكد
حرصنا على ال��م��خ��ي��م» .مشيرا ً
إلى أن األنفجار وقع بعد مروره
ب��ل��ح��ظ��ات ق��ل��ي��ل��ة ،وإل����ى ت��ض��رر
سيارته التي كان يستقلها برفقة
أحد زمالئه.
مصادر فتحاوية ا ّتهمت الناشط
اإلسالمي بالل بدر بالوقوف وراء
تفجير العبوة .مشير ًة إلى أن بدر
يريد التخلص م��ن األردن���ي بعد
االشتباكات الدامية بين مجموعته
وع��ن��اص��ر ح��رك��ة ف��ت��ح .ق��ب��ل أن
تضيف أن ث ّمة معلومات أمنية
عن نيّة بالل بدر استهداف العقيد
طالل األردني من خالل زرع عبوة
أو قنصاً.
وا ّتهمت المصادر جهات خارجية
ب��ال��وق��وف خ��ل��ف م��ج��م��وع��ة ب��در
لتنفيذ مخططات تهدف إلى توتير
الوضع األمني .الفت ًة إلى أنّ هذه
المجموعات افتعلت االشتباكات
المسلحة األسبوع الماضي ،وهي
ال��ت��ي تقف وراء تفجير العبوة
أمس.
ال��وض��ع األم��ن��ي ف��ي المخيم
ينذر ب��األس��وأ بحسب المصادر،
ال سيما أنّ ه��ذه العملية تأتي

ر ّدا ً على مساعي تشكيل القوة
األمنية الضاربة التي ا ّتفقت على
تشكيلها القوى والفصائل الوطنية
واإلسالمية في المخيم.
وقد يكون غياب القرار السياسي
الفلسطيني الحاسم أمنيا ً من قبل
السلطات الفلسطينية في الداخل،
وع��دم وج��ود مرجعية فلسطينية
موحدة في لبنان وقادرة على اتخاذ
ّ
القرار المناسب ،يضعفات بشكل
كبير دور أيّ ق�� ّوة أمنية تسعى
إلى حفظ األمن داخل المخيمات،
وتحديدا ً في «عين الحلوة».
وت��ؤك��د ال��م��ص��ادر أنّ ال��وض��ع
ّ
الهش قابل لالنفجار في
األمني
أيّ لحظة ،في ظل ارتفاع وتيرة
عمليات االغتيال وتطويرها بعدما
ك��ان��ت العمليات السابقة التي
شهدها المخيم ،تن ّفذ م��ن خالل
إط�ل�اق ال��رص��اص م��ب��اش��ر ًة على
المستهدَف .أما هذه المرة ،فكان
اللجوء إلى العبوات ،ما يؤشر على
دخ��ول المخيم مرحلة جديدة من
التصفيات.
وبحسب المصادر ،ال معالجات
جذرية للوضع األمني في «عين
ال��ح��ل��وة» بسبب معادلة «األم��ن
بالتراضي» التي تحكم العالقات
بين القوى في المخيم .ما يرسم
ت��س��اؤالت أيضا ً ح��ول نجاح دور
القوى األمنية المشتركة.

ت�شييع المنا�ضل فادي ابراهيم في وند�سور
ور�شتا �أ�شغال للعد ّو
قبالة �سه َل ْي مرجعيون وكفركال
ّ
العشي
الجنوب ـ رانيا
ب��دأت أمس ورش��ة أشغال لجيش العدو «اإلسرائيلي» لصيانة الطريق
العسكرية الترابية المحاذية للسياج التقني الفاصل ،شمال مستعمرة المطلّة،
وقبالة سهل مرجعيون.
واستخدم العد ّو ح ّفارة ورافع ًة وجراف ًة ،للقيام بحفريات على الطريق
الترابية الممتدة من محلّة «ب ّراد الفاكهة» التابع للمستعمرة ،وصوال ً إلى أطراف
المستعمرة شرقا ً مقابل قرية كفركال ـ قضاء مرجعيون ،في ظ ّل حماية أمنية
مشدّدة من جنود العد ّو الذين راقبوا الحركة في الجانب اللبناني.
وانتشر للجيش اللبناني وعدد من جنود ق ّوات «اليونيفيل» لمراقبة هذه
األشغال ،في حين انتشرت ق ّوة «إسرائيلية» مؤ ّللة ،مؤ ّلفة من ناقل َت ْي جند
وعرب َت ْي «هامر» عند تخوم مستوطنة المطلّة مقابل بلدة كفركال الحدودية،
لحماية ورشة تقنية تو ّلت صيانة الشريط اإللكتروني الممغنط ،وأجهزة
تجسس
والتنصت وكاميرات المراقبة المنصوبة عليه ،وإصالح جهاز
اإلنذار
ّ
ّ
معدني
إلكتروني كان قد ثبّته الجيش «اإلسرائيلي» في وقتٍ سابق على برج
ّ
قرب الشريط الشائك الفاصل.

أقيم في مدينة وندسور الكندية،
م��أت��م م��ه��ي��ب ف��ي وداع المناضل
ال��ق��وم��ي ال��راح��ل ف���ادي اب��راه��ي��م،
مفوض مفوضية وندسور المستقلة
ف���ي ال���ح���زب ال����س����وري ال��ق��وم��ي
االجتماعي ،وذل��ك بحضور عائلة
ال��راح��ل وأصدقائه والقوميين من
مفوضية وندسور ومديرية ديترويت
المستقلة.
ُل ّف النعش بالعلم الحزبي ،وبعد
انتهاء ال��ق��دّاس وم��راس��م التأبين،
ُووري جثمان الراحل في الثرى ،و ُقدّم
العلم لعائلته.
وك��ان الحزب قد نعى المناضل
ف����ادي اب��راه��ي��م م��ش��ي��دا ً بثباته
وتضحياته وتح ّمله المسؤولية
بك ّل ج��دارة ،متم ّيزا ً خالل مسيرته
الحزبية باإلقدام والشجاعة ،ال سيما
في الميدان االغترابي ،إذ قاد عددا ً من
التح ّركات والتظاهرات دعما ً لقضية
بالده.
إلى ذلك ،زار عميد عبر الحدود في
الحزب سامي أبو فواز عائلة الراحل
ابراهيم في وندسور مع ّزيا ً ومشيدا ً
بالمناضل الراحل.

