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حمليات �سيا�سية

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

�صغبين وعين زبدة
عريجي :ا�ستهداف الجي�ش اللبناني في ال�سيا�سة �أمر خطير جد ًا
يوازي خطورة ا�ستهداف �ضباطه وجنوده بالكمائن الإرهابية

المنفذ العام :لتن�سيق قومي بين كيانات الأ ّمة
لإقامة النواة الحقيق ّية للوحدة

أقامت مفوضيتا صغبين وعين
زب���دة التابعتين لمنفذية البقاع
الغربي في الحزب السوري القومي
االجتماعي احتفاال ً مشتركا ً بمناسبة
ع��ي��د ال��ت��أس��ي��س ،ح��ض��ره ن��ام��وس
مجلس العمد نزيه روح��ان��ا ،عضو
المكتب السياسي المركزي جبران
عريجي ،منفذ ع��ام البقاع الغربي
الدكتور نضال منعم وأعضاء هيئة
المنفذية وعدد من أعضاء المجلس
القومي ورؤس��اء بلديات ومخاتير
وف��اع��ل��ي��ات وج��م��ع م��ن القوميين
والمواطنين.
استه ّل االحتفال بنشيد الحزب
الرسمي والنشيد اللبناني ،ثم كلمة
باسم الطلبة القوميين لفداء كركوز،
وتخلل االحتفال تقديم درع لمحمد
حركة.
وأل���ق���ى ح��ب��ي��ب أب����و ش��ح��اذة
مرحبا ً
كلمة باسم المفوضيتين،
ّ
بالحاضرين ،ومشيرا ً إلى أنّ الزعيم
أنطون سعاده أطلق حركة لتغيير
مجرى التاريخ ،حركة تهدف الى
ج��ع��ل األم����ة ،أم���ة ن��اه��ض��ة م��درك��ة
لمراميها ف��ي ال��ح��ي��اة واس��ت��ع��ادة
حقوقها القومية.
أس����س س���ع���اده ح��رك��ة
وق�����الّ :
ص��راع ،ألنّ ال��ص��راع هو في سبيل
الحق القومي هو األس���اس ...وأراد
السيادة الكاملة على الوطن فنشر
فكره النهضوي في األمة كلها ،رافضا ً
هيمنة القوى االستعمارية والحدود
المصطنعة التي رسمتها هذه القوى.
وأض���اف :لقد اس��ت��م� ّرت مسيرة
النهضة تتفاعل فينا جيالً بعد جيل،
ألنها الحق الذي يقوى وينتصر على
باطل أرادوه لقتلنا ومحو تاريخنا.
وت���اب���ع :ح��زب��ن��ا ال��ي��وم ي��واج��ه
ال��م��ؤام��رات الخارجية والداخلية،
وه��و ثابت على عقيدته وخياراته
ومبادئه ،لكن لألسف ف��إنّ البعض
يوغل في الكيانية وفي الخروج على
العقيدة ،وه��ذا يُع ّد تآمرا ً وخيانة،
والخيانة هي انتحار.
واخ��ت��ت��م :ف��ي زم���نٍ ان��ص��اع فيه
ق���ادة ال��ق��ط��ع��ان ال��ب��ش��ري��ة ل�ل�إرادة

اح��ت��ف��ا ًء بالعيد الـ 82لتأسيس
الحزب السوري القومي االجتماعي،
أقامت منفذيّة األردن في الحزب احتفاال ً
في ع ّمان ،حضره المنفذ العام وأعضاء
هيئة المنفذيّة ،الى جانب جمع من
القوميين والمواطنين.
استه ّل االحتفال بالنشيد الرسمي
للحزب وبالوقوف دقيقة صمت إجالال ً
ألرواح شهداء الحركة السوريّة القوميّة
االجتماعيّة .ث��م ألقى ناظر اإلذاع��ة
واإلعالم في المنفذية كلمة تناول فيها
معاني التأسيس ،مؤ ّكدا ً أنّ «ال مف ّر من
انتصار القضيّة التي تساوي بالنسبة
للقوميّين ك ّل وجودهم».
وبالمناسبة ،ألقى عضو المجلس
ال��ق��وم��ي ع��ب��دال��ل��ه ال��رف��اع��ي كلمة
استعرض فيها محطات من مسيرته
الحزبيّة الممتدّة منذ  65عاماً.

المن ّفذ العام

الخارجية ،كانت إرادة األ ّم��ة ،إرادة
نسور الزوبعة ،على امتداد األ ّم��ة،
فهم يقاومون في فلسطين ،ويدهم
على الزناد في الموصل ،ويواجهون
في الشام التنين ،نحن أ ّمة كم تنين
قتلت في الماضي ولن يقوى عليها
تنين اإلرهاب والتطرف.
وأل��ق��ى عضو المكتب السياسي
ج��ب��ران عريجي كلمة ت��ح �دّث في
مستهلها عن مناسبة التأسيس ،الفتا ً
إلى أنها تشكل منصة للتأكيد على
وحدة شعبنا ورسوخ القيم والمبادئ
النهضوية والصراعية ،ونحن حزب
الحي
نعتز بأننا نشكل النموذج
ّ
لوحدة ال تزعزعها عواصف التفتيت
والتقسيم والطائفية والمذهبية.
وقال عريجي :إنّ القيم والمبادئ
التي أرساها أنطون سعاده ،راسخة،
وه��ي مستمرة وستبقى الضمانة
وطريق خالص شعبنا وجسر عبوره
لالنتصار على الداعشية الطارئة
وك ّل اإلرهاب والتطرف.
ونبّه عريجي من الخطر الشديد
ال���ذي ي��واج��ه��ه لبنان وك��� ّل أمتنا،

أبو شحاذة
م��ع��ت��ب��را ً أنّ اس��ت��ه��داف الجيش
اللبناني ف��ي السياسة أم��ر خطير
جداً ،يوازي في خطورته استهداف
ضباط الجيش وجنوده بالكمائن
اإلرهابية .ونحن نعتبر أنّ الجيش
هو آخر معلم من معالم الدولة ،لذا
نقف معه في معاركه ض ّد اإلرهاب
وال��ت��ط��رف ،ول��ح��م��اي��ة ل��ب��ن��ان من
األخطار والتحديات.

ورأى ع��ري��ج��ي أنّ السيناريو
المع ّد لضرب الجيوش ف��ي لبنان
والشام والعراق وأيضا ً في مصر،
ب��دأ سياسيا ً م��ن خ�لال التشكيك
بهذه الجيوش وقدراتها وتوجيه
االتهامات بهدف تفكيكها وتدميرها
على أكثر من صعيد.
وق��ال عريجي :إنّ ال��ر ّد على ما
يجري في بالدنا وفي العالم العربي،
ال يت ّم إال من خالل وحدة شعبنا ،ومن
خ�لال المقاومة وثقافة المقاومة.
نحن نؤمن بالمقاومة سبيالً لتحرير
أرض��ن��ا واس��ت��ع��ادة حقنا ،ونقول:
ليست هناك عروبة صحيحة إذا لم
تقم على فكرة المقاومة ،فاالميركي
واالوروبي يريدان عروبة بال مقاومة،
أيّ ع��روب��ة ج��وف��اء ،وذل���ك خدمة
للمشروع اليهودي  -الصهيوني.
ولفت عريجي إلى أنّ تعطيل دور
القوى الداخلية المرتبطة بمشاريع
خ��ارج��ي��ة ،ي��ك��ون م���ن خ�ل�ال ح � ّل
المشاكل الداخلية حتى ال يتمكن
العدو الخارجي من النفخ في نيراننا
الداخلية.

وأل��ق��ى من ّفذ ع��ام منفذية األردن
في الحزب كلمة ،استهلّها بالحديث
عن باعث النهضة السوريّة القوميّة
حي في نفوس
االجتماعيّة ،والذي هو ّ
أبناء النهضة ،وفي ربيع األمة اآلتي
حتماً ،على ي��د أب��ن��اء زم��ن المعرفة
المؤسسة لفعل التغيير ،زمن العقل
ِّ
شرعا ً وم��ن��ار ًة ،زم��ن اإلي��م��ان ال��ذي ال
يتزعزع واليقين الذي ال تزيده األيام
إال رسوخاً ،وزمن التأسيس النتصار
الحياة.
وتوجه المنفذ العام إلى القوميّين
االجتماعيين في األردن بالقول :اثنان
وثمانون عاما ً مضت ،وفعل نهضتكم
وج��ه��ادك��م ال��ط��وي��ل ي��م�لآن صفحات
تاريخ أمتنا تضحياتٍ وع��ط��اءاتٍ ال
حدود لها ...وفي هذه السنوات ،كانت
رسالة النهضة وتعاليمها تنتقل من
ّ
وتشق طريقها منتصر ًة
جي ٍل الى جيل
على ك�� ّل الصعوبات والنكسات»،
مضيفاً« :بتصميمكم الواعي وإرادتكم
الصلبة ،حملتم راية المبادئ وسرتم
بها عكس التيارات التقليديّة التي
تمتص حيوية األ ّم��ة وتش ّل
ما فتئت
ّ
ّ
وتعطل قدراتها الزاخر ِة في
فاعليتها
نفسها .وم��ن ب� ّواب��ة سعي القوميين

المستم ّر إلى تضميد جراحات األ ّمة.
وأك���د المنفذ ال��ع��ام أن نهضتنا
بخير ،وستبقى بخير ،على رغم
العثرات العابرة ،مشيرا ً الى أنّ بناء
الق ّوة القوميّة ينطلق من اإلدراك بأنّ
س ّر بقاء األمم وتقدّمها يقومان على
إنجاز وحدتها وبناء النظام السياسي
واالجتماعي المؤهّ ل ألن يح ّقق قيم
الحرية والعدالة والمساواة ،ويطلق
قدرات اإلنسان الخالقة ويصونها.
وتأسيسا ً على ذل��ك ،رأى المنفذ
ال��ع��ام أنّ إق��ام��ة ع�لاق��ات التعاون
والتكامل والتنسيق بين كيانات
الهالل الخصيب هو شأنٌ
إستراتيجي
ٌ
في معادلة صمود األ ّمة ومواجهتها
لالستحقاقات ،وم��ا أكثرها ،ب��دءا ً
ّ
مخطط االستسالم والتطبيع،
من
ووصوال ً الى مشروع «الشرق األوسط
الجديد» ،حيث ُتستباح حقوق األ ّمة
وي��ج��ري العمل على تفتيتها الى
كيانات مذهبيّة وطائفيّة وعرقيّة
متناحرة ،وال��ت� ّ
�دخ��ل ف��ي شؤونها،
ً
بحجج وذرائ��ع واهية ،مشدّدا على
ٍ
أن��ه في ه��ذا الزمن العصيب ،تبقى

البقاع ال�شمالي

�أ�سبوع المنا�ضل ر�ضا الأ�سعد في الزرارية

التومّ :
كل الأحداث والوقائع تثبت � ّأن خال�ص الأمة يتحقق بالنه�ضة القومية

يقطعون قالب الحلوى في احتفال القاع
أحيت منفذية البقاع الشمالي في الحزب السوري القومي
االجتماعي مناسبة عيد التأسيس باحتفاالت في عدد من
المديريات.

احتفال النبي عثمان

وفي هذا السياق أقامت مديريات النبي عثمان احتفاال ً
في قاعة الشهيد مالك وهبي ،حضره عضو الكتلة القومية
االجتماعية النائب د .مروان فارس ،منفذ عام البقاع الشمالي
الياس التوم وأعضاء هيئة المنفذية ،عضوا المجلس القومي
محسن نزهة وحسن عباس نزهة ،وجمع من القوميين
والمواطنين.
ألقى كلمة المديرية الثانية عضو المجلس القومي حسن
نزهة فقال :في السادس عشر من تشرين الثاني أعلن سعاده
قيام نهضة األمة السورية عبر تأسيس الحزب الموحِّ د إلرادتها
والناهض بها على درب العز والكرامة.
لقد كان التأسيس نقطة التح ّول التي أخرجت األمة من
ليلها الحالك الى فجرها المشعّ ،فكان الحزب السوري القومي
االجتماعي ،وكان تحديد األهداف وأولها تحقيق وحدة األمة
ونهضتها ،ومنع األعداء والطامعين ،وخصوصا ً الصهاينة،
من تحقيق أهدافهم ،وإنقاذها مما خلفه االستعمار واالنتداب
من تقسيم وشرذمة كيانية وطائفية وقبلية.
ورأى أنّ الهجمة الصهيونية اإلرهابية التكفيرية هي اليوم
من أش ّد الحاالت خطرا ً على وطننا ،فنحن أمام موقف تترتب
عليه إحدى نتيجتين ال ثالث لهما ...فإما الموت وضياع الوطن،
أو الحياة الحرة الكريمة في أمة موحدة مستقلّة وسيّدة.
وأضاف :لقد واجه سعاده التجزئة االجتماعية التي أحلّت
الروابط الطائفية والعشائرية والعنصرية مح ّل الرابطة
القومية ،وقد شكل حزبنا األمل الوحيد ال بل القدوة في وحدة
المجتمع ووحدة الحياة بين مختلف الشرائح والمكونات ،وال
بد ان نستلهم من سعاده فكرا ً ونهجا ً ومؤسسات ،فال يكفي
ان نؤمن بفكره ،بل يجب ان يكون هذا اإليمان مرتبطا ً ارتباطا ً
مصيريا ً باالنتماء ال��ى العقيدة وال��ى الحركة التي تحقق
العقيدة.
ورأى أنه ال ب ّد من رفع وتيرة التعبئة الحزبية ،في هذه
الظروف التي تم ّر بها أمتنا ،من أجل توحيد الجهود ،وتفعيل
الحضور ،ألنّ صون حزبنا وبالدنا يتطلب منا المزيد من

التعاليم السوريّة القوميّة االجتماعيّة
ّ
الخطة النظامية الشاملة المتم ّكنة
هي
من بناء الدولة الحديثة المتط ّورة
ّ
الخطة
والقوية القادرة على مواجهة
اليهوديّة النظاميّة ،كمقدّم ٍة لتعطيلها
واالنتصار عليها.
واستعرض المنفذ العام التداعيات
ال��م��أس��و ّي��ة ل��ح��رب اإلب���ادة المنظ ّمة
والمبرمجة التي تش ّنها الصهيونية
ض�� ّد شعبنا وأم��ت��ن��ا ،ب��دع��م وتأييد
م��ن ال����دول ال��خ��ارج��ي��ة المتأرجحة
بين غربية وعربية ،والتي ب��دأت في
فلسطين وتن ّقلت بين كيانات األ ّم��ة
السوريّة ،من لبنان الى العراق ،وحلّت
أخيرا ً في الشام.
وأشار المنفذ العام الى األخطار التي
تش ّكلها «معاهدة وادي عربة» على
مصالح األ ّمة ،وتعارضها مع مصالح
شعبنا في األردن ،بتكريسها سياسات
التوطين وإلغائها ّ
حق العودة وإلحاقها
أض��رارا ً بمنظومة الدفاع الوطني في
األردن ،وكشفها البالد أمام العدوانية،
داعيا ً الى أهميّة قيام تنسيق قومي،
يمت ّد من األردن والعراق إلى سورية

وفلسطين ولبنان ،ويكون نوا ًة حقيق ّي ًة
لوحد ٍة حقيق ّي ٍة تع ّمدت بالدم من خالل
قيَم المقاومة المشتركة في مواجهة
االح���ت�ل�ال وال���ع���دوان وال��ع��ن��ص��ر ّي��ة
واالستيطان.
وإذ حذر من المؤامرات التي ُتط ّوق
أمتنا من ك ّل ناحية ،حتى ل َتتغلغل في
أعماق مجتمعاتنا ،فتف ّككها وتف ّتتها،
في انقسامات ونزاعات ،طالما ح ّذر
منها باعث نهضتنا ،اختتم المن ّفذ
العام كلمته بالتأكيد على أنّ أمام
القوميين مهمات كبيرة واستحقاقاتٍ
داه��م��ة ،تقتضي ك � ّل الجهد واليقظة
لمواجهة ال��ري��اح واألن���واء العاصفة
م��ن ك�� ّل ج��ان��ب ،الف��ت �ا ً ال��ى أنّ أول��ى
ّ
تتلخص بتفعيل
مهمات القوميّين
ال��دور اإلذاع��ي والثقافي واالجتماعي
والسياسي ،إلحالل الوعي القومي في
قناعات شعبنا وأجيالنا ،وتحصين
المجتمع بالثقافة القوميّة االجتماعية
التوحيديّة.
واختتم االحتفال بتبادل التهاني
بين ال��ح��اض��ري��ن بعيد التأسيس،
وبقطع قالب حلوى في المناسبة.

 ...وفي رأس بعلبك
النضال والصبر والحكمة والعطاء والثبات في مسيرة النهضة
التي ال سبيل للخالص إال من خاللها.

فارس

وبعد كلمة للمنفذ العام الياس التوم ،ألقى العميد د .مروان
فارس ،كلمة تناول فيها مناسبة التأسيس ومعانيها السامية،
كما تط ّرق إلى الجريمة التي حصلت في بلدة بتدعي التي دانها
الحزب ونواب كتلة بعلبك  -الهرمل ،الذين زاروا قائد الجيش
اللبناني العماد جان قهوجي ،وأكدوا الدعم المطلق للجيش
وللقوى األمنية في ك ّل اإلجراءات التي تؤدّي إلى اعتقال الجناة
وإنزال أش ّد العقوبات بهم.

احتفال القاع

وأقامت مديرية القاع احتفاال ً بالمناسبة ،في دارة ماجد
عاد ،بحضور العميد د .مروان فارس ،منفذ عام البقاع الشمالي
الياس التوم وأعضاء هيئة المنفذية ،عضوي المجلس القومي
عيد مطر وحسن نزهة ،مدير مديرية القاع وأعضاء هيئة
المديرية ،وجمع من القوميين والمواطنين.
بداية وقف الحضور دقيقة صمت إج�لاال ً ألرواح شهداء
ال��ح��زب والمقاومة وش��ه��داء الجيش ف��ي لبنان وال��ش��ام،
والرفيقين سعادة التوم وروسار فاضل.
وألقى عاد كلمة المديرية وجاء فيها :نجتمع اليوم لالحتفال
بعيد تأسيس حزبنا العظيم ،الذي سيبقى السبيل الوحيد
لنهوض األمة من كبوتها .وهنا ال بد من الكالم عن الرفيقين
سعاده التوم وروسار فاضل اللذين رفعا بنضالهما وعطائهما
المميّز راية الحزب عالية ،وواجهوا ك ّل المصاعب والعقبات
بصالبة وعزة وبطولة ...فلروحيهما التحية واإلكبار.
كما القى منفذ عام البقاع الشمالي كلمة المنفذية.

احتفال رأس بعلبك

وأقامت مفوضية رأس بعلبك احتفاال ً في منزل زياد أنطون
حضره المنفذ العام الياس التوم وأعضاء هيئة المنفذية
ومفوض المفوضية توفيق منصور ،وجمع من القوميين
والمواطنين.
وإلى كلمة المنفذ العام ،ألقى المفوض توفيق منصور كلمة
تناول فيها أحوال المتحد االجتماعي في رأس بعلبك واهتمام

الحزب به ،ودور القوميين االجتماعيين فيه البارز والفعّ ال،
فقد ترك الحزب األثر البالغ في نفوس أبناء البلدة ،ويبدو ذلك
يؤسس لحياة جديدة ومجتمع
من خالل التفافهم حوله ما ّ
جديد وإنسان جديد.

منفذ عام البقاع الشمالي

وكان لمنفذ عام البقاع الشمالي الياس التوم كلمات في
االحتفاالت الثالثة ،فأكد أنّ عيد التأسيس يجمعنا ويوحدنا
حول عقيدة سامية ،وهنا تعود بنا الذاكرة إلى مرحلة ما
قبل التأسيس كيف كانت حالة أمتنا منقسمة طوال ً وعرضاً،
أفقيا ً وعمودياً ،عظمة التأسيس هو استشراف سعاده للخطر
اليهودي قبل تأسيس الحزب ،ودعا إلى مواجهة هذا الخطر
فأسس الحزب ليكون الخطة المعاكسة للخطة
بالتصدي لهّ ،
الصهيونية ،ودعا إلى الكفاح المسلح وقدم الشهداء على بطاح
فلسطين وأيقظ الشعور بوقفات العز ،فقامت ثورات عدة في
وترسخت الدعوة إلى وحدة
األمة ترفض تجزئتها إلى كيانات،
ّ
سورية.
وقال :تأسيس الحزب جاء وسط ظروف دولية ومحلية
حافلة بالمصاعب ،حيث كان العالم يشهد تح ّوالت جذرية في
السياسة واألخالق واإلجرام ،وكان الصراع الشديد بين الدول
االستعمارية األوروبية منها واألميركية ،وهذا ما أدّى إلى
نشوب حربين عالميتين ،فسقطت إمبراطوريات واختفت دول،
وصعدت دول أخرى تحكمت بالعالم .وخرجت األمة السورية
من الحرب محطمة بعد التبعية للسلطنة العثمانية التي
دامت  400سنة ،تكبّدت خاللها خسائر كبيرة على المستوى
الحضاري والوحدة االجتماعية ،فتح ّولت بالدنا من دولة
قوية غنية شهد لها العالم في العصرين األموي والعباسي
إلى واليات عثمانية متناحرة وفقدان الثقة بالنفس ،وتفشى
الفساد األخالقي إضافة إلى سيطرة اإلقطاع والطائفية.
هذه الويالت دفعت سعاده إلى طرح السؤال على نفسه «ما
الذي جلب على شعبي هذا الويل»؟ فراح يبحث عن األسباب
والحلول ،وخلص إل��ى تأسيس الحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي عام .1932
وأض��اف :لم يراهن سعاده يوما ً على األنظمة والحكام،
بل على الشعب ،وسط الغليان الشعبي ونشوب الثورات
السورية المتعاقبة ،وتحت نير االنتداب ،بدأ الحزب نضاله

الطويل والبطولي لتحقيق نهضة األمة السورية ،وإعادة بعث
الحياة الجديدة الراقية فيها ،واألزمنة الصعبة ال تزال تم ّر على
األمة ،وما يجري على ساحة أمتنا من ظهور لجماعات إرهابية
تريد تفتيت المنطقة وتقسيمها مجددا ً إلى دويالت مذهبية،
وإظهار الدين اإلسالمي دينا ً إرهابياً ،ووضع اليد على آبار
النفط كلها ،تشير الى المؤامرة الكبرى التي تحاك ألمتنا بعد
تقسيمها في سياكس  -بيكو ،من خالل م ّد التكفيريين بالمال
والسالح من قبل دول إقليمية تأتمر بأوامر الخارج.
ورص
ودعا التوم القوميين إلى االلتفاف حول قيادتهم
ّ
الصفوف لمواجهة األخطار المحدقة باألمة ،وذلك ال يتحقق إال
بالمزيد من العطاء حتى تنتصر األمة على أعدائها.
وأض��اف :تأتي الوقائع واألح��داث كلها لتثبت مجدّدا ً أنّ
رؤي��ة سعاده وفكره ومبادئه وعقيدته وحزبه السوري
القومي االجتماعي ،تمثل طريق الخالص لألمة ،وتمكنها من
درء األخطار التي تعصف بها ،في الشام ولبنان والعراق
وفلسطين.
ورأى التوم :أنّ األمراض الطائفية والمذهبية والعشائرية
والعائلية واإلقطاعية ،واألنانيات الفردية ،ال تزال تنهش في
جسم األمة ،وال يزال األعداء يغ ّذون هذه األمراض ويعملون
على تفشيها إلضعاف قدرة األمة على المواجهة والتصدي
لمؤامرات تقسيمها وتجزئتها إلى دويالت صغيرة مذهبية
متناحرة متصارعة ،في شكل يق ّوي دولة العدو العنصرية
اإلرهابية الصهيونية ،وانتشالها من الضعف الذي أل ّم بها
نتيحه االنكسارات والهزائم التي لحقت بها على يد مقاومة
بالدنا وشعبنا .كما أنّ شرذمة أمتنا وتفتيتها وإدخالها في
صراعات طائفية ومذهبية ،تهدف إلى تحقيق أه��داف دول
االستعمار وتحديدا ً الواليات المتحدة األميركية في وضع
يدها على ثرواتنا وخيرات أرضنا ،لتبقى متسيّدة ومهيمنة
على مفاصل االقتصاد العالمي.
وختاما ً وجه التوم التحية إلى شهداء الحزب والمقاومة في
لبنان وفلسطين والعراق والجيش اللبناني والشامي ،مشدّدا ً
على أنّ الشهداء هم طليعة انتصارات األمة ،داعيا ً القوميين
رص الصفوف والعمل ال��دؤوب من أجل
االجتماعيين إلى ّ
نشر فكر الحزب الذي يتطلع إليه جميع أبناء شعبنا على انه
خشبة الخالص.

بزي :الق�ضاء على الإرهاب
ي�ستوجب �أعلى درجات التن�سيق القومي
أقام الحزب السوري القومي االجتماعي
وأهالي الزرارية حفالً تأبينيا ً في حسينية
البلدة بمناسبة م��رور أس��ب��وع على وف��اة
المناضل القومي رضا عبد العلي األسعد،
حضره إل��ى جانب عائلة ال��راح��ل ،عضوا
المجلس األعلى في الحزب قاسم صالح
وعاطف بزي ،عضو هيئة منح رتبة األمانة
عباس صالح ،منفذ عام صيدا ـ الزهراني
نايف الشامي ،منفذ عام النبطية فخري طه
وعدد من أعضاء هيئتي المنفذيتين ومسؤولي
الوحدات الحزبية وجمع من القوميين.
كما حضر ممثلون عن حركة أمل وحزب
الله ،واألمين العام للتيار األسعدي معن األسعد ،والشيخ حسين البغدادي وفاعليات
وجمع من أهالي البلدة والبلدات المجاورة.
بعد كلمة للشيخ البغدادي ،ألقى عضو المجلس األعلى منفذ عام المتن الجنوبي
عاطف بزي كلمة مركز الحزب ،حيا في مستهلها الحضور ،ث ّم عدّد مزايا الفقيد مشيرا ً
إلى ما كان يتحلّى به من مناقبية قومية اجتماعية.
وقال :عرفناك أيها الرفيق الراحل في محطات كثيرة مقاتالً صلبا ً ومقداما ً ومقاوما ً
وشهيدا ً حياً ...وسيرة حياتك بنيتها يوما ً بعد يوم ،حتى أضحت سجالً جديرا ً
باالحترام .كانت حياتك كلها حياة حزبية ،وكنت مثال الملتزم البا ّر بقسمك ،لم
تغيّرك األحوال والظروف في أيّ موقع او مسؤولية ال سيما كمدير لمديرية الزرارية،
وكانت طريق نضالك في سبيل القضية التي آمنا وإياك بأنها تساوي ك ّل وجودنا،
مسرحا ً ّ
لك وألمثالك من الفرسان الذين يجعلون من الحياة طريقا ً لالنتصار.
وطالب بزي الحكومة اللبنانية بتوفير ك ّل وسائل الدعم ووضع كافة اإلمكانات
تحت تص ّرفه من سالح وتجهيز ،وتساءل :أين مصير الهبات السعودية؟ ولماذا لم
ُتقبل الهبة المجانية التي قدمتها الجمهورية اإلسالمية اإليرانية؟ فيما هو يقدم خيرة
جنوده وضباطه على مذبح الشهادة دفاعا ً عن لبنان واللبنانيين جميعاً.
ورأى بزي أنّ الحرب على سوريا هي حرب «إسرائيلية» في أهدافها ،الستنزاف
الجيش العربي السوري ،وضرب الوحدة الداخلية وتدمير بنى الدولة والمؤسسات،
لكن بفضل شجاعة الرئيس بشار األسد وثباته وبسالة الجيش والتفاف الشعب
حول قيادته فشلت القوى المعادية في تحقيق أهدافها .وهذا اإلرهاب نفسه يستهدف
العراق الذي سيُفشل بجيشه وشعبه ك ّل المخططات الهادفة إلى ضرب وحدته ونهب
خيراته وتفتيته.
أما فلسطين فهي قضيتنا الحاضرة دائماً ،كونها المستهدفة األولى من ك ّل هذا
المخطط الذي تواجهه بالدنا ،ونحن نطالب القوى الفلسطينية كافة ،بالتوحد
على قاعدة برنامج نضالي يعتمد المقاومة سبيالً إلى استعادة حقوقنا القومية في
فلسطين.
وخص بالتحية شهداء
ووجه بزي التحية إلى شهداء الحزب والمقاومة واألمة،
ّ
الجيش اللبناني والجيش السوري ،فالشهداء هم طليعة انتصاراتنا الكبرى.
يُذكر أن الرفيق الراحل من مواليد الزرارية  ،1954انتمى الى الحزب في العام
 1975وحفلت مسيرته الحزبية بالعطاء وااللتزام ،وقد تولى مسؤوليات عدة كان
آخرها مديرا ً لمديرية الزرارية التابعة لمنفذية صيدا ـ الزهراني.

مقدّم الحضور في الزرارية

