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

حديقة «�شهداء الأمن العام»
في دير الغزال

نادر� :سورية �ستنت�صر على الإرهاب
والعراق لن ينق�سم ولبنان ّ
قوي بجي�شه ومقاومته

القليلة

البقاع ـ أحمد موسى
اف��ت��ت��ح��ت ب��ل��دي��ة دي���ر ال��غ��زال
بالتعاون مع الجمعية اللبنانية
للبيئة والصحة حديقة «شهداء
األمن العام اللبناني» ،في حضور
رئيس دائرة األمن العام في البقاع
العميد جوزف توميه ممثالً المدير
ال��ع��ام لألمن ال��ع��ام ال��ل��واء الركن
عباس ابراهيم على رأس وفد من
ضباط القيادة ،قائد لواء التدخل
الثاني ف��ي الجيش ال��ل��واء الركن
ب��س��ام ع��ي��س��ى ،ع��ض��و المجلس
األعلى في الحزب السوري القومي
االجتماعي الدكتور ربيع الدبس،
راع����ي أب��رش��ي��ة ال���ف���رزل وزح��ل��ة
للروم الملكيين الكاثوليك المطران
عصام يوحنا درويش ،كاهن رعية
رعيت ودي��ر الغزال االرشمندريت
جورج معلوف ممثالً المتروبوليت
اسبيريدون خوري ،والمونسنيور
ج����ورج م��ع��وش��ي م��م��ث�لاً ال��م��دب��ر
البطريركي على اب��رش��ي��ة زحلة
المارونية المطران جوزف معوض،
رئيس جهاز أمن الدولة في البقاع
العميد ف��ادي ح��داد ،رئيس الكلية
الشرقية األب سابا سعد ،رئيس
بلدية دي��ر ال��غ��زال رفيق الدبس،
رئ��ي��س الجمعية ال��دك��ت��ور ف��ؤاد
خ���وري ،رئيس مصلحة ال��زراع��ة
في البقاع خليل عقل ،آم��ر مفرزة
ري����اق ف��ي ق���وى األم����ن ال��داخ��ل��ي
النقيب عباس حانبين ،ورؤس��اء
بلديات ومخاتير المنطقة وفاعليات
سياسية واجتماعية.
ب��دأ االحتفال بالنشيد الوطني
اللبناني ،عزفته فرقة موسيقى
قص شريط
قوى األمن الداخلي ،ث ّم ّ
االف��ت��ت��اح ،ب��ع��ده��ا أق��ي��م احتفال
خ��ط��اب��ي ،ف��ي ص��ال��ة كنيسة م��ار
جرجس للروم األرثوذكس.
ب��ع��د كلمة ت��ع��ري��ف ل��ن��دى أب��و
سعيد ،ألقى االرشمندريت معلوف

كلمة أث��ن��ى فيها على ه��ذا العمل
الفريد من نوعه والمميّز الذي يقوم
به رئيسا البلدية والجمعية ،متمنيا ً
ل��م��ؤس��س��ة األم���ن ال��ع��ام النجاح
واالزدهار.
ون�� ّوه رئيس الجمعية الدكتور
ف��ؤاد خ��وري بهذا الجهاز ،وعلى
رأس��ه اللواء عباس ابراهيم ،وهو
الشخصية اللبنانية ال��ف��ذة التي
تختزن الديبلوماسية والحزم في
آن ،داع��ي��ا ً ال��ى التكاتف وتضافر
ال��ج��ه��ود إلع�����ادة رون����ق البيئة
وشبابها الى قرانا ومدننا ،مقترحا ً
زرع ش��ج��رة عند والدة ك�� ّل طفل
جديد.
وأك���د األب سعد ف��ي كلمته انّ
من يزرع ال يمكنه ان يقتل ويد ّمر،
فالقاتل هو الذي يقضي أوال ً على ك ّل
ما زرعه الله فيه من طاقة حياة.
وألقى رئيس البلدية رفيق الدبس
كلمة استهلها بتوجيه التحية الى
جنود الجيش اللبناني المختطفين
في ج��رود عرسال ،متمنيا ً أن يت ّم
اإلف���راج عنهم ف��ي أق��رب وق��ت .ثم
عرض للمراحل التي قطعها مشروع
الحديقة ،ش��اك��را ً وزارة الداخلية
وم��دي��ري��ة األم���ن ال��ع��ام والكلية
الشرقية التي ج ّندت مئة وخمسين
تلميذا ً لزرع االشجار ،من ّوها ً بتلبية
جهاز أم��ن الدولة بإقامة ثكنة له
في تل عمارة .وأشار الى انّ بلدية
دي��ر الغزال هي األول��ى التي تقدم
للجيش اللبناني جهاز كاميرات
مراقبة للبلدة ومداخلها.

درويش

وكانت كلمة للمطران دروي��ش
أع��رب فيها عن سعادته ألن يبدأ
زي��ارت��ه بتدشين م��ش��روع بيئي
حضاري ،واعدا ً بأن يشمل التكريم
في المستقبل شهداء سائر األجهزة
األمنية ،مؤكدا ً انّ الصحة والبيئة
مسؤولية ك�� ّل واح��د منا» ،موجها ً

تحية ال��ى وزي��ر الصحة وائ��ل أبو
فاعور الذي بدأ من صحة االنسان
مشكورا ً مع مجلس ال��وزراء ،داعيا ً
الى الحفاظ على أنفسنا وأوالدن��ا
وأج��ي��ال��ن��ا ال��ق��ادم��ة ،فنجعل من
لبنان بيئة محبة س��واء لناحية
صحة األرض او الصحة الفعلية
والنفسية.
وأك���د دروي���ش أن��ن��ا ف��ي البقاع
محظوظون بأن ننعم على رغم ك ّل
التطرف من حولنا ،بأمن وأمان الى
ح ّد كبير ،وهذا يعود الى سهر القوى
األمنية ،منوها ً خصوصا ً بالتعايش
الوطني الرائع الذي يسود البقاع
الشرقي ،مضيفاً :مسؤوليتنا ان
نحافظ عليه ،ونن ّميه ،ألنّ عالقتنا
مع بعضنا بعضا ً هي التي تو ّلد
ال��س��ع��ادة ل���دى اإلن���س���ان ،كذلك
التواصل بين األديان وك ّل مكونات
المجتمع.

توميه

وف���ي ال��خ��ت��ام ت��ح��دث العميد
توميه باسم اللواء ابراهيم فقال:
«كما انغمست اغ���راس حديقتكم
في االرض لتنشر الكمال والشذى،
ك��ذل��ك ش��ه��داء األم���ن ال��ع��ام رووا
بدمائهم أرض لبنان ليع ّم األمن
رب��وع��ه ،وع��ل��ى سبيل ال��م��ث��ال ال
الحصر ،المفتشان الشهيدان في
األمن العام ميشال جهجان معلوف
وع��ب��د ال��ك��ري��م ح����درج ،وذل���ك في
مواجهة االرهاب وفوضى األمن.
ورأى أنّ هذا االجتماع اليوم هو
دليل على الوفاء والثقة ،ونعاهدكم
يا أهلنا في البقاع وفي لبنان عموما ً
ان يكون رجال األمن العام العين
ال��س��اه��رة وال���درع ال��واق��ي��ة لننعم
باألمن ونفرح باالستقرار ،داعيا ً
الشباب وال��ط�لاب ال��ى المزيد من
العمل ألنهم أمل لبنان.
وفي ختام االحتفال أُقيم كوكتيل
في المناسبة.

ن�سر من ن�سور الزوبعة
ح ّلق اليوم في �سماء الأ ّمة...
} نبيلة زحالن
��س��ان ع��ل��ي ،أب��و ال��زواب��ع أو زم���زم .ثالثة
ح ّ
أسما ٍء لنس ٍر واحد ،لبطل واحد ،إلطالل ٍة واحدة،
لحضور قائد...
ل��م أكتسب ش��رف اللقاء ب��ك كما الكثيرون،
ولكنني عرفتك م��ن خ�لال رفقائك ف��ي مسيرة
علي عن
القتال وال��ن��ض��ال ،عرفتك مما ق َّ
��ص��وه ّ
إقدامك الهادئ واندفاعك الدائم وحماستك التي
ق ّل نظيرها...
لعبت دور الصحافي الذي يختار موضوعه
ُ
وي��ب��دأ رح��ل��ة البحث ع��ن المعلومة ال��ت��ي يريد،
ادّعيت الجهل عنك وعن عطائك ،فسألت بعضا ً
ممن عرفوك وواك��ب��وا مسيرتك ف��إذا باألجوبة
ت��أت��ي ك��ال��س��ي��ل ال���ع���ارم م��ح�� ّم�لاً ب��ك��ل��م��ات العز
وال��ف��خ��ر ...كلماتهم ،ك��ان��ت مح ّملة ب��ش��يء من
��ص��ة وال��ف��رح ف��ي آن م��ع��اً .الحنين
الحنين وال��غ ّ
إل���ى ل��ق��ائ��ك وال��غ��ص��ة ل��ف��راق��ك وال���ف���رح بشرف
معرفتك...
ق���ال���وا« :ل���م ي��ع��رف زم����زم ع��م�لاً غ��ي��ر العمل
الحزبي الملتزم ،واكب مواقع الحزب العسكرية
م��ن��ذ السبعينات إل���ى ي��وم��ن��ا ه���ذا .ك���ان ل��ه دور
ف�� ّع��ال ،مميّز ف��ي شعبة اإلش���ارة واالتصاالت،
ك��ان أس��ت��اذا ً ل��ذات��ه ولرفقائه ف��ي م��ا يخص هذا
المجال ومجال أجهزة االت��ص��ال ...علّم نفسه
بنفسه ،وأب��ى أن يحتفظ بما اكتسب لذاته من
خ��ب��رة وم��ع��رف��ة ،ف��ن��ق��ل خ��ب��رات��ه وم��ع��رف��ت��ه إلى
أجيال وأجيال.
ش���ارك ف��ي معظم ال��م��ع��ارك وت��ح�� ّم��ل بإيمان
ج��م��ي��ع ال���ظ���روف ،ف��وق��ف ت��ح��ت ال��ث��ل��ج والبرد
في صنين ليزرع أجهزة التواصل بين جميع
المواقع ،من معركة شرين ـ عين التفاحة إلى
معركة المصاطب والزعرور والغرفة الفرنسية
في صنين .من معارك الكورة التي لم يغمض
له جفن فيها على مدى أربعة أيام متواصلة إلى
معركة طرابلس .من معركة بحمدون والجبل
وص���والً إل���ى ت��ح��ري��ره ،م��ن م��ش��غ��رة إل���ى إقليم
ال��ت��ف��اح ،وم���ن م��ع��رك��ة ت��ح��ري��ر ال��م��ت��ن الشمالي
وص��والً إلى األم��س القريب في حمص القديمة
وصدد وص��والً إلى ال��زارة .كان زمزم حاضرا ً
في ك ّل زمان ومكان ،حاضرا ً قلبا ً وقالبا ً من دون
كلل أو ملل ،حاضرا ً في الصحة والمرض...
أخبروني ،فافتخرت :كنا في الزارة وكان أبو
الزوابع حاضرا ً بيننا كعادته كان يرفض تركنا

أقامت مديرية القليلة التابعة
لمنفذية صور في الحزب السوري
القومي االجتماعي ن���دوة تحدث
فيها مدير الدائرة اإلذاعية المركزية
ف��ي ال��ح��زب ك��م��ال ن���ادر ،بحضور
رئيس مكتب المجلس القومي منفذ
عام منفذية صور الدكتور محمود
أبو خليل وأعضاء هيئة المنفذية،
وجمع من القوميين والمواطنين.
قدم الندوة مدير مديرية القليلة
ال��دك��ت��ور ن��اص��ر أب��و خليل بكلمة
تحدث فيها ع��ن معنى التأسيس
ودور الحزب في نهضة األمة وفي
ن��ش��ر ال��وع��ي ال��ق��وم��ي وال��وح��دة
االجتماعية ونبذ الطائفية وشفاء
المجتمع من االنقسامات والحروب
األهلية ،كما أشار إلى خطر اإلرهاب
وال��ت��ط��رف على ب�لادن��ا خصوصا ً
وعلى العالم كله داعيا ً إلى مواجهة
هذا الخطر.
ب����دوره ،ق��دم ن���ادر ل��م��ح��ات من
تاريخ الحزب ،خصوصا ً في مرحلة
التأسيس ،وكيف نما بالرغم من
كثرة الصعوبات والتحديات ،وكيف
وضع سعاده مشروع إقامة الدولة
القومية السورية الجديدة ،ونظامها

ال��ذي يكفل ترقية حياة الشعب،
وحفظ مصالحه العليا ووج��وده،
وغني ،وجيش
وبناء اقتصاد متين
ّ
ق��وي يمنع ال��غ��زوات الخارجية

ك�سروان
أقامت منفذية كسروان في الحزب السوري
القومي االجتماعي اح��ت��ف��اال ً لمناسبة عيد
التأسيس ف��ي مكتب المنفذية ح��ض��ره إلى
جانب المنفذ العام ربيع واكيم وأعضاء هيئة
المنفذية ،عضو هيئة المندوبية السياسية
لجبل لبنان الشمالي منفذ ع��ام الضاحية
الشرقية أنطوان يزبك ،وعدد من المسؤولين
وجمع من القوميين والمواطنين.
افتتح االحتفال بنشيد ال��ح��زب والنشيد
اللبناني ،وألقت ماريا دعسان كلمة عن معاني
التأسيس ،مؤكدة أنّ الجيل الجديد واع لخطورة
مشاريع التقسيم ،وهو سيتح ّمل مسؤولياته
في مواجهة مؤامرة التقسيم والعمل من أجل
وحدة بالدنا.
وألقى ناظر المالية في منفذية كسروان
وسام داوود كلمة المنفذية ،فأكد أن ال مف ّر من
انتصار قضيتنا .وحيا الشهداء ،واستعرض
أسماء مناضلين وقادة من كسروان أمثال فؤاد
الشمالي والياس شالال وغيرهما ،وحيا أبناء
شعبنا في الشام والعراق ولبنان وفلسطين
الذين يدافعون عن ك ّل األمة وترابها ،مردّدين
أنّ الحياة كلها وقفة عز فقط.
كلمة مركز الحزب
ثم ألقى عضو هيئة المندوبية السياسية
لجبل لبنان الشمالي أنطوان يزبك كلمة مركز
الحزب قال فيها :بعد دراس��ة علمية منهجية
التفسخ الدولي
لألسباب التي أدّت بأمتنا إلى
ّ
واالنحطاط المجتمعي وجد أنطون سعاده أنّ
رسخها االستعمار
األمراض المجتمعية التي ّ
من مناطقية وقبلية وطائفية ،وفقدان الوعي
القومي لحقيقة وح��دة ه��ذه األم��ة ،أدّت إلى
الشرذمة االجتماعية والسياسية ،ومكنت قوى
االستعمار من تفتيت أمتنا إلى كيانات سياسية
ضعيفة ،من أخطر نتائجها زرع الكيان اليهودي
في جنوب األمة فلسطين ،وتمكين قوى الرجعية

يزبك :لو �أدرك �سا�سة بالدنا �أهمية مبادئ �سعاده
لوفروا على �شعبنا و�أمتنا ّ
كل هذه الويالت
من التحكم بمقدرات هذه األمة واالستيالء على
ثرواتها الطبيعية.
أم��ام ه��ذه التحديات المصيرية ك��ان ال ب ّد
من بعث نهضة قومية اجتماعية تستهدف
مخاطبة ال��ع��ق��ل ف��ي شعبنا ،مترفعة عن
الصغائر ،وغايتها بعث ال��روح القومية في
البيئة الجغرافية للهالل السوري الخصيب
الحاضن لوحدة الحياة في دورة تامة وكاملة
شكلت وحدة األمة وميّزت شخصيتها الثقافية
بين األمم.
يؤسس سعاده حزبا ً سياسيا ً بالمفهوم
لم
ّ
أسس حزبا ً
بمؤسسات
ّ
التقليدي لألحزاب ،بل ّ
دس��ت��وري��ة ي��ح��ض��ن ه���ذه ال��ن��ه��ض��ة وي��ؤ ّم��ن
استمرارها وحمايتها من االنحراف الفكري،
وها هو الحزب اليوم بعد اثنين وثمانين عاما ً
تكسرت عليها ك ّل محاوالت االنحراف.
صخرة ّ
وتابع قائالً :لن نتكلم في السياسة اليوم،

�صور
�صفي الدين :نحن م�شروع الحياة
في وجه م�شاريع الموت والإرهاب

وحدنا علّنا احتجنا شيئاً ،إذا به يسقط أرضا ً
نسي دواءه ولم
بسبب حالته الصحية ،كان قد
َ
يشأ إخبارنا كما انه لم يتناول الطعام ألكثر من
ثالثة أيام ...نقلناه إلى المستشفى فإذا به وعلى
رغم مرضه وتعبه ،يحمل جهازه ليتواصل مع
رف��ق��ائ��ه .ك��ان ي��أب��ى تركنا ،يسهر الليل بطوله
ع��ل��ى اإلش�����ارة وي��ت��اب��ع ك��� ّل ال��م��واق��ع بحرص
نسي نفسه وبيته وعائلته ،وعلى رغم
وإيمان.
َ
ذلك فقد زرع بذرة قوميته االجتماعية المؤمنة
والمخلصة للفكر والعقيدة...
اليوم ،يا رفيقي ُحملت على أكتاف من رافقوك
وعرفوك .اليوم ،فارقتنا جسدا ً وحضرت فخرا ً
وبطولة.
أنهيت رحلة الصحافي وكلي إيمان أنك لبّيت
نداء الواجب وأنشأت امبراطورية من الشباب
َ
ترض سوى حياة األحرار
المؤمن المندفع .لم
وح��م��ل��ت ال��ح��ري��ة ع��ل��ى رغ���م م���ن ث��ق��ل��ه��ا بنفس
كبيرة .غادرت باكرا ً ولكن رحيلك جاء كما يليق
باألحرار ال كما يليق بالعبيد...
ح��لّ��ق ع��ال��ي��ا ً أي��ه��ا النسر فتاريخك ل��م يسطر
سطر باألفعال والوقائع...
باألماني والنيات بل ُ
لك المجد والخلود ،ولنا من بعدك درب طويل
معبد بالتضحيات.

ويحفظ األمن الوطني.
وتناول بالشرح مرتكزات الفكر
العلمي الذي يحمله الحزب وينشره
في المجتمع.

كما ت��ط��رق إل��ى ت��اري��خ سورية
وال��ش��رق وك��ي��ف ت��ع�� ّرض��ت بالدنا
ل��ل��ح��روب وال��دم��ار عبر تاريخها
الطويل ،وهي اآلن تواجه الغزوة

الصهيونية األميركية االستعمارية
وتتكبّد خسائر هائلة ،لكنها بنت
مقاومة جبارة تتمثل بالمقاومة،
وبالجيوش اللبنانية والسورية
والعراقية التي تتصدّى لإلرهاب
المدعوم من أميركا ومن دول عربية
وأوروب���ي���ة ،وأش����ار إل���ى الموقف
الروسي والصيني ودول «بريكس»
والى الدعم اإليراني الكبير.
وقال ن��ادر :إنّ المرحلة الراهنة
هي مرحلة إنهاء الحرب والقضاء
على اإلرهاب ،وأنّ سوريا ستنتصر
ع��ل��ى اإلره����اب وت��ث��بّ��ت وح��دت��ه��ا،
وال���ع���راق ل��ن ي��ن��ق��س��م ،وسيبقى
لبنان قويا ً بفضل جيشه ومقاومته
وأح��زاب��ه ،وأنّ ال��ع��دو الصهيوني
سيبقى مأزوما ً بالرغم مما يمتلكه
م��ن س�ل�اح وم����ال ودع����م أم��ي��رك��ي
وأطلسي وعربي ،ألنّ المقاومة في
لبنان وفلسطين باتت تملك القدرة
على تهديد أمنه ووجوده.
وفي الختام جرى تسليم وسام
الصداقة الذي منحه رئيس الحزب
النائب أسعد ح���ردان إل��ى السيد
شوقي عطوي تقديرا ً لمواقفه تجاه
الحزب وخدماته للقوميين.

أقامت مديرية صور التابعة لمنفذية صور في الحزب السوري القومي
االجتماعي احتفاال ً بمناسبة عيد التأسيس في مكتب المديرية ،بحضور أعضاء
هيئة المنفذية محمد صفي الدين ،محمد قشور ،مدير مديرية صور محمد زبيب
وأعضاء هيئة المديرية وجمع من القوميين والمواطنين.
ألقت زينب مراد كلمة من وحي المناسبة ،ثم ألقى ناظر اإلذاع��ة واإلعالم
جسدت الحركة القومية
في منفذية صور محمد صفي الدين كلمة قال فيهاّ :
االجتماعية أمالً للشعب بالنهوض والتقدم وبناء المجتمع والدولة الحديثة
حسب ما نصت عليه مبادئ الحزب األساسية واإلصالحية.
وتوجه إلى القوميين قائالً :إنّ مهمتنا خطيرة والتحديات عظيمة وتحتاج
إلى أكتاف جبابرة .وعلينا الثبات في ساح الصراع ،ألننا نحن مشروع الحياة
في وجه مشاريع الموت اإلرهابية.
وقال :تم ّر األمة بمرحلة دقيقة جدا ً من تاريخها ،ومصيرها مرتبط بنضالكم
وصبركم وخفقات قلوبكم وقوة سواعدكم ،فاثبتوا على مبادئكم وانتصروا
لحقيقتكم ،وكما قال المؤسس :إنّ فيكم قوة لو فعلت لغيّرت وجهة التاريخ،
سيروا في درب الحق رغم قلة سائريه ،واصبروا فإنكم لو أردتم الفرار من النصر
لما وجدتم لذلك سبيال ،اصبروا إنكم حتما ً لمالقون أعظم انتصار ألعظم صبر
في التاريخ.

ألنّ للسياسة وشعابها كالما ً بديالً وكثيراً،
بل نقول وباختصار لو أدرك القيّمون على
السياسة في كيانات األمة أهمية ومصداقية
ما جاء به سعاده الختلفت صورة الواقع عما
هي عليه اليوم ،ولو وعى الساسة عمق مبادئ
سعاده لوفروا على شعبنا وأمتنا ك�� ّل هذه
الويالت.
يكفي شعبنا فخرا ً ورفقاؤنا اعتزازا ً بدور
الحزب في النضال منذ التأسيس ولغاية اليوم،
فبطاح فلسطين سجلت في تاريخ الصراع مع
اليهود منذ الثالثينات أروع البطوالت التي
خاضها القوميون االجتماعيون تحت راية
الزوبعة وروت دماؤهم الزكية تراب فلسطين،
حيث ال ي��زال هتاف شهيدينا حسين البنا
ومحمد العاص يصدح في ربوعها منذ العام
 ...1936تحيا سوريا ويحيا سعاده.
وه��ا هي رب��وع الشام اليوم تشهد في ك ّل

ح��ي وك��� ّل دس��ك��رة وك��� ّل ب��ل��دة وم��دي��ن��ة قتال
ّ
القوميين االجتماعيين لقوى اإلرهاب والتكفير
عمالء «إسرائيل» وال��غ��رب ،وشهداؤنا رووا
تراب صيدنايا وصدد وكسب بالدماء الزكية
الطاهرة.
وه��ا ه��و لبنان الجريح ال���ذي ي��ئ��نّ تحت
تهديدات قوى التكفير من شماله إلى جنوبه
مرورا ً بشرقه ،يواجه جيشه الباسل بقيادته
وضباطه وعديده قوى الش ّر المتربّصة به في
الداخل وعلى الحدود.
ف��ف��ي ل��ب��ن��ان ال��ي��وم ت��ق��ف ق���وى الممانعة
وال��م��ق��اوم��ة ل�لإره��اب ال��ي��ه��ودي والتكفيري
خلف هذا الجيش ،والقوميون االجتماعيون
ج��زء أساسي من القوى الداعمة له في هذه
المواجهة الحاسمة .لذا نقول للساسة في هذا
البلد ارفعوا أياديكم عن جيشنا المقاوم وال
تكبّلوه بمصالحكم الصغيرة ،فكفى تزويرا ً
إلرادة شعبنا في لبنان ،وكفى هيمنة ومتاجرة
بمصالحه السياسية واالجتماعية تحت راية
حقوق المذاهب والطوائف .الدين بقيَمه السامية
براء من أفعالكم وتجارتكم الرخيصة ،ألم يحن
تصحح المسار؟
األوان النتفاضة شعبية
ّ
وختم يزبك كلمته مجدّدا ً العهد لزعيمنا بأن
نبقى على طريق النهضة سائرين ،نسعى إلى
نصر أمتنا وشعبنا الذي ال مف ّر منه« ،وان الدماء
التي تجري في عروقنا عينها ليست ملكا ً لنا بل
هي وديعة األمة فينا متى طلبتها وجدتها».
وتوجه بالتحية إلى شهدائنا األبرار ،شهداء
الجيش المقاوم شهداء المقاومة على مساحة
األمة من فلسطين إلى أرض الرافدين ،شهداء
الحزب السوري القومي االجتماعي ،وتحية
وف��اء لزعيمنا باعث ه��ذه النهضة المباركة
ومؤسس هذا الحزب الرائد.
ّ
واخ ُتتم االحتفال بقطع قالب الحلوى.

عين الرمانة
مهدي :معركتنا م�صيرية ووجودية
ّ
�ضد العدو اليهودي وقوى االرهاب والتطرف
أقامت مديرية عين الرمانة التابعة
لمنفذية المتن الجنوبي في الحزب
السوري القومي االجتماعي احتفاال ً
بمناسبة ع��ي��د ال��ت��أس��ي��س حضره
عضو المجلس األعلى منفذ عام المتن
الجنوبي عاطف بزي ،عضو المجلس
األع��ل��ى ب��ش��ارة ح����داد ،وك��ي��ل عميد
الداخلية سماح مهدي ،وأعضاء هيئة
المنفذية ،مدير مديرية عين الرمانة
أنطون بو ديب وأعضاء هيئة المديرية
وجمع من القوميين والمواطنين.
تحدث ف��ي االحتفال وكيل عميد
الداخلية سماح مهدي فقال :ال تزال
المحن والمصاعب واألخطار تتحدى
وج��ودن��ا وحقنا وحريتنا ونهضتنا
وع��زت��ن��ا وك��ب��ري��اءن��ا م��ن ك��� ّل ح��دب
وصوب ،وال يزال في أرضنا الجنوبية
ـ فلسطين احتالل يهودي تؤازره قوى
دولية كبرى في اغتصابه وأطماعه
وج��رائ��م��ه ال��م��وص��وف��ة وعدوانيته
ال��ب��رب��ري��ة ع��ل��ى م��ق��وم��ات وج��ودن��ا
وحياتنا وعلى حضارتنا وثقافتنا،
وال يكون ر ّدن��ا على ذلك االحتالل ،إال
كما فعلت مجموعات الفداء القومي
التابعة لمنفذية جنوب فلسطين في
الحزب ،وفي مقدمتها مجموعة الشهيد
ال��ق��ائ��د محمد ع���واد ،ال��ت��ي شاركت
جميعها في عمليات التصدّي للعدوان
على غزة سواء باالشتباك المباشر مع
جيش العدو ،أو بقصف مستعمراته
بالصواريخ.
أضاف مهدي :كما تواجه أمتنا في

هذه الفترة عدوانا ً من نوع آخر يتمثل
في هجمة شرسة من ق��وى اإلره��اب
والتطرف ،تضرب في لبنان والشام
والعراق .والر ّد على العدوان الجديد
ي��ب��دأ بمكافحة ك�� ّل ع��وام��ل التفرقة
الطائفية والمذهبية والعرقية وك ّل
عوامل التناحر والتنابذ والظلم في
ومؤسساتهما.
المجتمع وال��دول��ة
ّ
وي��س��ت��م�� ّر ب��ال��ع��م��ل م��ن أج���ل وح��دة
المجتمع ،ل��ت��ك��ون ال��ق��وة لصفوف
ال��ع�� ّز والمقاومين ف��ي صراعهم مع
العدو اليهودي وحلفائه اإلرهابيين
المتطرفين.
ل��ق��د تعلّمت األم���ة م��ن تجاربها
السابقة،أنّ خيرمعينلهاعلىالمخاطر
المحدقة ،إنما هو باالعتماد على نفسها
وع��ل��ى ق��درات��ه��ا ورس���وخ عزيمتها،
واستعدادها لبذل الجهد والمال والدم

لردع المعتدين وإنقاذ الحقوق القومية
وارتقاء النصر والمجد.
ووج��ه مهدي تحية إكبار للجيش
في الشام ولبنان الذي يخوض معركة
المصير ـ معركة الحياة ض�� ّد قوى
الظالم والرجعة المدعومة من يهود
الداخل وال��خ��ارج وحلفائهم ،ونرفع
أيادينا اليمنى زوايا قائمة تحية لدماء
الشهداء الذين يرتقون وهم يمارسون
فعل الجهاد الحقيقي دفاعا ً عن األمة
والشعب ،سواء كانوا من الجيش أو
من رفقائنا ـ أبناء سعاده العظيم نسور
الزوبعة الحمراء.
وختم كلمته بتوجيه التحية ألبناء
جيش الرافدين المجيد الذي يدافع عن
شرق األمة السورية ويحميها ،كتفه إلى
كتف رفقائنا «نسور بابل» في معركة
أق ّل ما يُقال فيها إنها معركة وجود.

