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حمليات

يحيي عيد الت�أ�سي�س الـ82
القومي في الوطن وعبر الحدود ْ
�أوتاوا

5

�أبو فواز� :أعداء �أ ّمتنا يريدون تفتيتها لأ ّنهم يخافون وحدتها

ّ
نظمت مديرية أوتاوا في الحزب السوري القومي االجتماعي
احتفاال ً بمناسبة عيد تأسيس ال��ح��زب ،وذل��ك ف��ي مكتب
المديرية ،بحضور عميد عبر الحدود سامي أبو فواز ،ومدير
المديرية يوسف الغريب ،وأعضاء هيئة المديرية وأعضاء
المجلس القومي :حبيب حجار ،عيسى حاماتي ود .نور
القادري وجمع من القوميين وأبناء الجالية.
استه ّل االحتفال بنشيد الحزب والنشيد الكندي ،ثم الوقوف
دقيقة صمت إجالال ً ألرواح شهداء األمة ،فكلمة ترحيب لمذيع
المديرية أكد فيها أنّ تأسيس الحزب هو تأسيس لنهضة أمتنا
التي علّمت معنى الحياة والوجود والحضارة واألخالق والقيم
والمثل العليا.
وأضاف« :إنّ المدرسة القومية االجتماعية بدأت واستم ّرت
وال تزال منبرا ً لقول كلمة الحق والعمل من أجل نهضة األمة
السورية».
ث ّم ألقت ياسمين طه كلمة وجدانية من وحي المناسبة
تحدثت فيها عن أهمية دور الشباب المغترب.

أبو فواز

وألقى أب��و ف��واز كلمة أض��اء فيها على مرحلة التأسيس
والخطاب المنهاجي الذي شكل األساس في العقيدة ،ومما
جاء في كلمته« :نحيي مناسبة تأسيس الحزب ،ونحمل ه ّم
كل ما يعصف في أمتنا كما يحملها رفقاؤنا وأهلنا في الوطن،
ماض فينا ،وأننا جنودها طالما يلهج
ونؤكد أن فعل النهضة
ٍ
فينا القلب ويحملنا أبدا ً إلى ربوع سوريانا الحبيبة.
أحدثكم ال��ي��وم وأن��ا ف��ي حضرة ال��زع��ي��م ،يلقي خطابه
المنهاجي األول عام  ،1935أي منذ حوالى ثمانين سنة،
ويضع الخطة العملية لبدء مسيرة توحيد األم��ة ،الوحدة
التي ال تتحقق من دون تح ّقق النهضة في أبناء األمة ،فيكم
أيها القوميون االجتماعيون ،فيكم أيها المواطنون السوريون
في الوطن كما في االغتراب .في خطابه المنهاجي األول يقول
سعاده :منذ تلك الساعة ،انبثق الفجر من أش ّد ساعات الليل،
وخرجت الحركة من الجمود ،وانطلقت من وراء الفوضى قوة
النظام ،وأصبحنا أمة بعد أن ك ّنا قطعانا ً بشرية ،وغدونا دولة
تقوم على أربع دعائم :الحرية ،الواجب ،النظام ،القوة ،التي
ترمز إليها أربع رموز الزوبعة القومية االجتماعية الممثلة في
علم الحزب السوري القومي االجتماعي.
منذ تلك الساعة ،نقضنا بالفعل حكم التاريخ وابتدأنا
تاريخنا الصحيح ،تاريخ الحرية والواجب والنظام والقوة،
تاريخ الحزب ال��س��وري القومي االجتماعي ،تاريخ األمة
السورية الحقيقي.
منذ الساعة التي عقدنا فيها القلوب والقبضات على الوقوف
معا ً أو السقوط معا ً في سبيل تحقيق المطلب األعلى ،المعلن
في مبادئ الحزب السوري القومي االجتماعي وفي غايته،
ووجهنا نظرنا إلى األمام ،إلى
وضعنا أيدينا على المحراث
ّ
المثال األعلى ،وصرنا جماعة واحدة ،وأمة حية تريد الحياة
الحرة الجميلة أمة تحب الحياة ألنها تحب الحرية ،وتحب
الموت متى كان الموت طريقا ً للحياة».
وتوجه أبو فواز إلى القوميين االجتماعيين قائالً« :أنتم
ّ
المعبّر األول عن النهضة القومية االجتماعية ،ودليل فعلها
في المجتمع ،بوحدتكم ،بإيمانكم بما تحملون من تعاليم وقيم
أخالقية نهضوية لمعالجة أمراض مجتمعنا ،ألنّ في الوحدة
فقط تنح ّل جميع عقدنا ونبلغ الخالص ،في انصهار كافة

عدبل

أبو فواز وعدد من القوميين يقطعون قالب الحلوى

جانب من الحضور
عناصر األمة بفعل إرادتها التي ال ُتردّ.
لو أمع ّنا النظر في الوضع الحالي ،لوجدنا أنّ امتنا السورية
في كل كياناتها هي التي تواجه عد ّونا األول« ،إسرائيل» ،بل
تجد نفسها مضطرة لهذه المواجهة ومدفوعة إليها بسبب
وحدة حياتها التي تستهدف «إسرائيل» ضربها .ولوجدنا أن
اإلرهابي ،هو صنيعة بعض الدول الغربية
المشروع التط ّرفي
ّ
لضرب هذه الوحدة الحياتية خدمة للمشروع الصهيوني
عينه .هم بدأوا يتحدثون عن اإلره��اب في أمتنا مؤخراً ،أ ّما
نحن فقد أعل ّنا منذ لحظة تأسيس الحزب عام  1932أ ّننا
الخطة المعاكسة المضادة لهذا اإلرهاب بدءا ً من «وعد بلفور»
قسمنا إلى دويالت.
المشؤوم واتفاق «سايكس ـ بيكو» الذي ّ
واليوم يذهبون أبعد من ذلك نحو مشروع إرهابي دولي جديد
لتفتيت مجتمعنا على أسس مذهبية وعرقية ودينية.
ص��دق سعاده ب��أنّ الخطر «اإلسرائيلي» هو خطر على
جميع الكيانات السورية ال على فلسطين وحدها ،واستطاع
وضع اإلصبع على الجرح لمعالجة األمور في أسبابها ال في
جزئياتها...
القوميون االجتماعيون أكثر من يعي الخطر ،لم يتراجعوا
عن تلبية نداء الواجب في ك ّل الظروف ،لم ينسحبوا من معركة،
لم يتوانوا عن خدمة بالدهم في أش ّد وأقسى ظروفهم...
الحي ،وال نزال نقاوم .قدوتنا زعيمنا .ال
قاومنا باللحم
ّ
بأجنبي ال في التفكير وال في السلوك ،تح ّركنا عقيدتنا،
نقتدي
ّ
مبادؤنا وفلسفتنا ،نعي حقيقتنا ونتجدّد باستمرار بانتمائنا
إلى حزبنا وعملنا ضمن األطر الدستورية الخالقة.
نعي وندرك أنّ مشروعنا القومي االجتماعي يخيف أعداءنا،
فهم ال يخافون المشاريع الدينية ،بل يشجعونها ،وال يخافون
العروبة ذات الشعارات الفضفاضة الواهية .يخافون من
توحد سورية ،فيدخلون إلى مجتمعنا السوري في كل مرحلة
ّ
مشروعا ً تفكيكياً ،وتفتيتيا ً لضربنا من الداخل .نقول لهم لقد
أثبتنا أننا أمة حيّة ،جذورها ضاربة في التاريخ والحضارة،

وال يمكن أن ينتصروا على ثقافتنا السورية األصيلة ،ثقافة
الخير وال��ح��ق وال��ج��م��ال ،ثقافة البطولة المؤيدة بصحة
العقيدة».
وتابع« :ما يحدث في المنطقة ال يمتّ إلى الديمقراطية
والح ّرية والعيش الكريم ِبصلة .هو مشروعٌ يستهدف إرجاع
المنطقة بأسرها إلى عصور الجهل واالنحطاط تنفيذا ً لمشاريع
اجنبية ونفطية خليجية في بالدنا للسيطرة على موارد أمتنا
وإخضاعنا لسياسة البترو ـ دوالر األميركية.
ال يهمنا ماذا تريد تركيا من السعودية أو قطر من تركيا
طالما هي بعيدة بأصابعها المل ّوثة بالعمالة مع اليهود عن
بالدنا ،إنما التدخل السافر الذي لعبته السعودية وتركيا
وقطر في بالدنا ودعم اإلرهابيين سيكونان موضوع حساب
طويل طويل طويل األمد .لقد و ّلى زمن االنكسارات وبدأ الع ّد
العكسي ،بدأ زمن االنتصارات ...وما وقفات الع ّز ب��دءا ً من
العام  2000إلى  2006وانتهاء في وقفة الع ّز في غزة في
 ،2014إال دلي ٌل ساطع على نهاية مقولة الجيش الذي ال يقهر
ومحوها من قاموس أمتنا المجيدة».
وتابع أبو ف��واز« :اغترابياً ،أولى سعاده للمهجر أهمية
قصوى ،معتبرا ً أنّ حركة السوريين في المهجر تتكامل مع
حركة السوريين على أرض الوطن في خدمة المسائل القومية
العليا.
يجب أال ينفصل المغترب ع��ن هموم ب�ل�اده ،وع��ن دعم
مصالح أمته العليا أ ّنى ُوجد ،خصوصا ً في الدول التي تعير
لحقوق االنسان والشرائع الدولية انتباها ً وتنادي بنشرها
في العالم وتتغاضى عن تنفيذها في سياساتها الخارجية،
وكأنّ لها سياستين متناقضتين داخليا ً وخارجياً .هم ّ
ينظرون
لمحاربة الفقر والجوع وينادون بالحرية والديمقراطية من
جهة ،ويدعمون سيطرة أهل ال� ّ
�ذل والعار على بلدنا ليبقى
الفقر ويع ّم الفساد ،ويتمادون أكثر في قمع الحريات من جهة
أخرى .ال بل أنّ دولهم وحلفاءهم في منطقتنا يدعمون االقتتال

الداخلي نتيجة االصطفافات الدولية ،وهذه ليبيا ،وأيضا ً
العراق واليمن أكبر األمثلة .ماذا حققت المشاريع الغربية في
هذه الدول إال الخراب واالقتتال الداخلي؟
نفسر سياسات دول الغرب وتغاضيها
كيف يمكن لنا أن ّ
عن محاسبة الكيان الصهيوني أمام ك ّل ما قام به من مجازر
جماعي ض ّد شعبنا؟
وقتل
ّ
نفسر التحالف العضوي القائم منذ
كيف يمكن لنا أن
ّ
عشرات السنين بين ه��ذه ال��دول الغربية التي تدعو إلى
الديمقراطية ،مع دول الخليج العربي الخارجة عن كل
المعايير المعترف بها دولياً ،إن من ناحية الديمقراطية أم من
ناحية شرعة حقوق االنسان ،والتي ال وجود لها في دساتير
هذا الخليج الحليف للغرب والموبوء فسادا ً وانحطاطا ً ال مثيل
له في عصرنا هذا؟».
وأضاف« :نقول لهم بالفم المآلن ،نحن السوريون سيف
العروبة وترسها ،سوريانا هي قلب العروبة النابض ...وإن
بالدنا لن تكون مسرح أمان لهم وال مرتعا ً لشهواتهم .لنا في
الحرب سياسة واحدة هي سياسة القتال حتى تحقيق النصر،
وإن هم أرادوا السلم معنا فأهالً وسهالً بهم شرط أن يعوا أننا
نفهم بالسلم ،كما علّمنا سعاده ،أن يسلّم أعداء األمة لألمة
بحقها في الحياة وحقها في تقرير مصيرها بنفسها».
وقال« :أ ّما الشام وهي الموضوع األبرز واألهم ،فالمعركة
فيها ليست معركة حرية وال معركة معارضة ونظام ،بل
هي معرك ٌة بين الحياة والموت ،بين الدولة والمجموعات
ّ
ّ
الحق والباطل؟
الحق والباطل ،وهل يستوي
اإلرهابية ،بين
هذا هو الصراع الدائر اليوم في الشام وال��ذي تمدّد إلى
لبنان والعراق .كلنا قناعة بأن إرادة الحياة ستنتصر ،بعملنا
وجهدنا ونحن نبذل الكثير في هذه المعركة ،يسقط لنا شهداء
وجرحى قرابين على مذبح البطولة ك ّل يوم فدا ًء عن وحدة
االمة ،ولنا رفقا ٌء يرابضون في القرى والمدن لحماية أهلنا في
الشام ولبنان وفلسطين .إذ ال بديل عن الدولة والمؤسسات.

َ
م�ساومة عليها
المقاومة �أع ّز ما نملك ...وال
دياب :بندقيتنا
ِ

أقامت مديريتا عدبل والطلبة التابعتان لمنفذية عكار في الحزب
السوري القومي االجتماعي ،احتفاال ً بمناسبة عيد التأسيس،
وذلك في قاعة النهضة ـ عدبل ،حضره عضو المجلس األعلى
رياض نسيم ،منفذ عام عكار ممتاز الجعم ،أعضاء هيئة المنفذية،
عدد من أعضاء المجلس القومي ،مسؤولو الوحدات الحزبية،
فاعليات ورجال الدين وجمع من القوميين والمواطنين.
بدأ االحتفال بالنشيدين الحزبي واللبناني ،ثم دقيقة صمت
رحب ناموس مديرية الطلبة رؤوف
إجالال ً ألرواح الشهداء .ث ّم ّ
نافع بالحضور ،متحدّثا ً عن معاني التأسيس ،في ضوء مسيرة
الحزب النضاليّة.
و ِباسم مديرية الطلبة ،ألقى جوني شدراوي كلم ًة أشار فيها
إلى أن التأسيس أطلق حركة الوعي والصراع في مواجهة عوامل
التجزئة والتفتيت والمفاسد .مشدّدا ً على دور الطلبة في مواصلة
المناقبي ،بعزيمة صادقة وإرادة ال تلين.
مسيرة البناء
ّ
وق��ال ش���دراوي« :بإرادتنا وعزمنا وإص��رارن��ا ومقاومتنا،
سننتصر على العد ّو الصهيوني واإلره��اب ،وسنستر ّد أرضنا
تأسس
وح ّقنا ،ونح ّقق الغاية العظيمة الجميلة التي من أجلها ّ
الحزب» .وختم كلمته بقو ٍل لباعث النهضة الزعيم أنطون سعاده:
«أيها السوريون القوميون ،إفعلوا واجباتكم واذكروا أنّ الوطن
في خطر ...إن العمل عظيم ،ولكن اذكروا دائما ً أنّ ق ّوتنا عظيمة.
تمنطقوا وكونوا دائما ً مستعدّين .إن سورية والمستقبل لنا».
وألقى مذيع مديرية عدبل توفيق دياب كلمة المديرية ،فقال:
«نؤ ّكد في عيد التأسيس على اإليمان بالنهضة العظيمة ،فهي
سبيل خالص أمتنا من الويالت ،وحجر الزاوية لبناء المجتمع
السوري واإلنسان السوري الجديدين».
وأض��اف« :في عيد التأسيس ،نؤكد التصميم على تحقيق
تأسس الحزب ،وهي بعث نهضة سورية
الغاية التي من أجلها ّ
قومية اجتماعية تكفل تحقيق مبادئه وتعيد إلى األمة السورية
حيويتها وقوتها ،وتنظيم حركة تؤدّي إلى استقالل األمة السورية
استقالال ً تاما ً وتثبيت سيادتها وإقامة نظام جديد يؤ ّمن مصالحها
ويرفع مستوى حياتها والسعي إلنشاء جبهة عربية».
وتابع« :التأسيس إطاللة فجر جديد لوالدة أ ّمة أبت إلاّ أن يكون
ّ
الحق ناصرها والنصر قدرها )...( ،نحيا في دورة حياة متكاملة،
مؤمنين بقضية تساوي وجودنا ،ننضوي في مؤسسات الحزب
ونحترم قراراته ،ألننا حركة صراع من أجل إحقاق الحق لشعبنا
في الحياة الكريمة التي تليق به .
وختم بقول سعاده« :إن أزمنة مليئة بالصعاب والمِحن تأتي
على األمم الحيّة ،فال يكون لها خالص منها إلاّ بالبطولة المؤمنة
المؤيّدة بصحة العقيدة».

محردة
أحيت مديرية محردة التابعة
ل��م��ن��ف��ذي��ة ح���م���اة ف���ي ال��ح��زب
السوري القومي االجتماعي ،عيد
التأسيس ،فأقامت اح��ت��ف��اال ً في
ص��ال��ة «اإلل��ي��زي��ه» ،ح��ض��ره إلى
جانب هيئة منفذية حماة وهيئة
مديرية محردة ،فاعليات سياسية
واقتصادية واجتماعية ،وجمع من
القوميين والمواطنين.
ال���م���ش���ارك���ون ف���ي االح��ت��ف��ال
أ ّك�����دوا ال��ت��ص��م��ي��م وال���ع���زم على
مواجهة العدوان اإلرهابي متعدّد
ال��ج��ن��س��ي��ات ال���ذي ت��ت��ع��رض له
الشام ،معتبرين أنّ قوى اإلرهاب
وال��ت��ط�� ّرف ه��ي صنيعة ال��ع��دو
الصهيوني وحلفائه الغربين،

كلمة منفذية عكار

و ِباسم منفذية عكار ،ألقت ناظر التربية والشباب عال دياب كلمة،
استهلّتها بالقول« :بق ّوة العزم واإليمان ،وبوالء مطلق لنهضة األمة
وباعثها ،وبروح رسولية ال تأبه للصعاب والتحدّيات ،وبيقينٍ
ال يتزعزع بصحة المبادئ ...،بهذا اإليمان نؤكد على المضي في
مسيرتنا لتحقيق األه��داف العليا التي نذرنا أنفسنا لها ،بملء
حريتنا وإرادتنا ،اقتدا ًء بباعث النهضة الذي وقف نفسه من أجل
انتصار المبادئ السورية القومية االجتماعية والقيم الجديدة».
وقالت« :ليس تأسيس حزبنا ،مج ّرد يوم نطويه في ِ
سج ّل
حياتنا .إنه وقفة مساءلة مع ال��ذات ،وقفة مراجعة ،ومحطة
تستحثنا على المزيد من النضال والعمل لنشر عقيدتنا القومية
التوحيدية التي تعيد ص��وغ واق��ع األ ّم���ة ،مختلفا ً تماما ً عن
الواقع المأزوم الذي هو نتاج المؤامرة االستعمارية واالحتالل
الصهيوني العنصريّ ومشاريعه االستيطانية والتهويدية،
والكياني،
الطائفي
ونتاج أنظمة التخلّف
واالقطاعي والعشائريّ
ّ
ّ
ّ
التي تعيق قيام دولة مدنية قومية ديمقراطية تليق بأهلية شعبنا

وأصالته .وقد عبّرت عنها أرقى تعبير نهضتنا السورية القومية
االجتماعية».
وتابعت دياب« :البناء الذي أوجدته النهضة القومية ،وامتازت
به ،أنها صهرت ك ّل شرائح المجتمع في حركة نهضوية واحدة.
ويكفي القوميين االجتماعيين فخرا ً أنهم ينشرون العقيدة القومية
وثقافة ال��والء للمجتمع الواحد في مواجهة فيروسات الطائفية
ّ
تتلطى
والمذهبية ،في مواجهة اإلجرام والقتل الذي تمارسه قوى
وراء الدين».
وقالت« :أيّها القوميون ،لقد حملتم أنوار الفكر والعقل ،وآمنتم
�رب العالمين ،م ّنا من أسلم لله باإلنجيل
بأننا كلّنا مسلمون ل� ّ
وم ّنا من أسلم لله بالقرآن ومنا من أسلم لله بالحكمة .ونبذتم كل
التأويالت الحزبية الدينية العمياء ألنه ليس لنا من عدو يقاتلنا
في ديننا وحقنا وأرضنا غير اليهود» .نعم ،اليهود هم أعداؤنا،
فهم احتلّوا فلسطين ..،وفلسطين لنا اتجاه جغرافي بحكم اتجاه
فوهات بنادقنا ومهجات أرواحنا ونبض وجداننا نبذل في سبيله
وجه بوصلة نضالنا نحو عد ّونا في
كل ما نملك ،فزعيمنا الفادي ّ
الدين والوطن .لذلك ،نحن في الحزب في قلب الصراع دائماً ،حتى
استرداد كامل حقوقنا القومية .ففي مفاهيمناّ ،
حق الصراع هو
حق التقدم .لن يسلبنا أحد مستقبلنا بوضع الشروط والعثرات
في وجه صراعنا .لذا ،فإن بندقيتنا المقا ِومة هي أع ّز ما نملك ،وال
مساومة عليها أبداً».
وش���دّدت دي��اب على أهمية دور الطلبة القوميين ،وقالت:
والتعصب
أساسي في معركة مواجهة الجهل
«إن دور الطلبة
ّ
ّ
واإلرهاب على امتداد مساحة األ ّمة .فتحيّة إلى الطلبة القوميين،
خصوصا ً طلبتنا في الشام الذين يحاربون ك ّل أشكال اإلرهاب
والتط ّرف بالحبر والدم».
ودعت دياب إلى ضرورة بذل جهود مك ّثفة ،في هذه المرحلة
الصعبة من تاريخ األمة ،وتكريس ثقافة المقاوَمة والصمود ،من
أجل وحدة األمة وتقدّمها ورقيّها ،ومواجهة كل األخطار واألمراض
التي تتهدّد لبنان وفلسطين والعراق واألردن ،وصوال ً إلى الشام
إرهاب عرفه التاريخ الحديث.
التي تواجه أبشع
ٍ
وختمت دي��اب كلمتها بتحية إلى عدبل ،البلدة التي ش ّكلت
قلعة من قالع الحزب ،وقدّمت الشهداء األبطال دفاعا ً عن الحزب
والقضية.
وتخلّل االحتفال فقرات فنية ورقصات فولكلورية تراثية قدّمتها
«فرقة العاشر من أيار» ،وأغنية «موطني» أدّتها ديانا ع ّز الدين.
وفي الختام ،أقيم حفل كوكتيل بالمناسبة.

ال بديل عن النظام القومي االجتماعي والقانون المدني ليجمع
الشعب كلّه».
ودع���ا أب��و ف���واز إل��ى استنهاض الجالية ال��س��وري��ة في
المغتربات لدعم قضايانا ،وتبيان حقيقة الصراع للعالم
أجمع .الحقيقة التي أرادها سعاده معيارا ً لنا ولعملنا« ،فنحن
ال نظهر ما ال نبطن ،وال نبطن ما ال نظهر .وندرك ما هو الشرف
وما هو النضال ونعمل لغايتنا بكل ثبات وع ّزم وقوة ...نحن
نعمل للحياة ولن نتخلّى عنها».
وختم أبو ف��واز« :إنّ حزبكم في المهجر هو حركة دائمة
وفاعلة ،خصوصا ً في مدينة أوت��اوا ،وفي عموم كندا ،حيث
تنشط الجالية عند كل أمر ،وقد شاهد العالم وقفتكم تجاه
الشام والتنديد بالتدخل العسكري فيها وتظاهركم مؤخرا ً
ضد العدوان الصهيوني على غ ّزة ،ودعمكم المعنويّ كل هذه
المسائل .كما تناط بنا مسؤولية توعية المواطنين في كندا
حول خطورة االستمرار في دعم الكيان الصهيوني المنافي
ك ّل قواعد حقوق االنسان والمعايير األخالقية والقانونية
المعترف بها في هذا المجتمع ،والمنافي أيضا ً قرارات مجلس
األمن الدولي .كما أنّ جهودكم الب ّناءة ومشاركتكم في تقديم
المساعدات والمساهمة في األعمال الخيرية التي تعود خيرا ً
على المجتمع الكندي ،ما هي إال دليل ساطع على أ ّنكم أنتم
القيمة المضافة الفاعلة لما فيه المصلحة العامة لهذا المجتمع،
والتي يدعوكم حزبكم إلى االستمرار بها والقيام بواجبكم نحو
مزيد من التقدم واالرتقاء في مجتمعكم الكندي المضياف».
وختاماً ،نقل أبو فواز إلى الحاضرين تحيات رئيس الحزب
السوري القومي االجتماعي النائب أسعد ح��ردان والقيادة
الحزبية ،مشدّدا ً على تضافر الجهود ،والثقة بأنّ الحزب هو
ضمير هذه األمة التي لن ترضى القبر مكانا ً لها تحت الشمس،
مصارعا ً أبدا ً لتغيير وجه التاريخ.
ث ّم ُقطع قالب الحلوى بالمناسبة ،وتال ذلك مأدبة عشاء
سادها ج ّو من الفرح على وقع األناشيد الوطنية والقومية.

وأنّ السوريين بإرادتهم ووحدتهم
وصالبتهم سيهزمون ال��ع��دوان
وينتصرون على اإلرهاب.
وحيّا المشاركون موقف القيادة
ال���س���وري���ة وب���ط���والت ال��ج��ي��ش
السوري وك ّل القوى المقا ِومة التي

تخوض المعركة ض � ّد اإلره���اب،
وف��ي مقدّمة ه��ذه ال��ق��وى ،الحزب
السوري القومي االجتماعي .كما
حيّا المشاركون أرواح الشهداء
ال��ذي��ن ارت��ق��وا ف��ي ه��ذه المعركة
المصيرية.

الدكوانة

احتفلت مديرية الدكوانة التابعة لمنفذية الضاحية
الشرقية في الحزب السوري القومي االجتماعي ،بعيد
التأسيس ،بحضور المندوب السياسي لجبل لبنان
الشمالي نجيب خنيصر ،منفذ عام الضاحية الشرقية
أنطون يزبك وعدد من المسؤولين .كما حضر االحتفال
منسق البقاع الغربي في التيار الوطني الح ّر شربل
ّ
مارون ،وجمع من القوميين والمواطنين.
تحدّث في االحتفال مدير المديرية خليل التوم ،فأكد
أن السادس عشر من تشرين الثاني أعلنه باعث النهضة
الزعيم أنطون سعاده يوما ً تاريخيا ً في حياة األمة
السورية .ث ّم تحدّث عن مراحل التأسيس األولى وقيام
قوات االحتالل الفرنسي والبريطاني بحملة واسعة ض ّد
الحزب ،واعتقال الزعيم.
وأك��د التوم أن حزبنا شكل هدفا ً لقوى االستعمار

وأدوات��ه ،وعلى رغم ذلك ،فإنه استمر حركة نهضوية
نضالية ،ورقما ً صعبا ً في معادلة الصراع القومي.
وألقى يزبك كلمة أكد فيها أنّ الحزب ثابت على خياراته
ومبادئه ،وعلى مشروعه النضالي المقا ِوم ،وعلى إيمانه
بوحدة المجتمع في مواجهة مؤامرات التفتيت والتقسيم.
وشدّد يزبك على أولوية تحصين المجتمع في مواجهة
آفات الطائفية والمذهبية والقبلية ،معتبرا ً أنّ التحدّي
ال��ذي نواجهه ال��ي��وم ،يتمثل ب��اإلره��اب ال��ذي يرتكب
الجرائم والفظائع في ك ّل كيانات أمتنا ،وهذا اإلرهاب هو
صنيعة العدو الصهيوني الذي نخوض ضدّه صراعا ً
مصيريا ً ووجوديا ً من أجل استعادة حقنا وتحرير أرضنا
المغتصبة.
وختم يزبك بالدعوة إلى المزيد من البذل والتضحية
في معركة المصير القومي.

