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منفذيتا الالذقية والطلبة الجامعيين في «القومي» تحتفالن بالعيد الـ 82للت�أ�سي�س

وفد قومي يُهنّئ با�سم حردان الطياريْن ال�سور ّييْن
ّ
�سيظل القوميون االجتماعيون في طليعة المدافعين
الح�سنية:
العقيد ْين ح�سان الهادي وعماد مزهر
عن وحدة الأمة وح�ضارتها وم�ستقبلها

يازجي مهنئا ً العقيد الطيار مزهر
ن���ق���ل ن���ائ���ب رئ���ي���س ال��م��ك��ت��ب
السياسي في الشام العميد بشار
يازجي إشادة رئيس الحزب النائب
أس��ع��د ح���ردان ببطولة وشجاعة
الطيارين السوريين ،العقيد الركن
حسان الهادي والعقيد عماد مزهر،
وتهنئته لهم بعودتهم سالمين
بعدما تع ّرضت طائرتيهما لإلسقاط
من قبل العدو الصهيوني وأدواته.
يازجي زار مضافة آل مزهر ،على
رأس وفد ض ّم منفذ عام السويداء
س��م��ي��ر ال��م��ل��ح��م وأع���ض���اء هيئة
المنفذية :زياد الزير ،معين مزهر،
رعد األط��رش ،حمد حامد وناموس
ن��ظ��ارة التدريب ماجد الباروكي،
حيث ق��دم ال��وف��د القومي التهنئة
بسالمة العقيد الطيار عماد مزهر،
مشيدا ً بشجاعته.
وق��د أث��ن��ى العميد ي��ازج��ي على
الدور الذي يقوم به الضباط وصف
الضباط وأفراد الجيش السوري في
تصدّيهم للعدوان الذي تتع ّرض له
سورية ،وأك��د أنّ سورية منتصرة
بفضل صمودهم وصمود السوريين
وحكمة قيادتهم.
بدوره تحدث العميد الطيار مزهر
مؤكدا ً أنّ سورية منتصرة بفضل
ه��ذا الصمود األس��ط��وري للشعب
والجيش السوري والقيادة الحكيمة
للسيد الرئيس بشار األسد ،وبفضل
تضافر جهود كافة القوى الوطنية

واألح���زاب ومنها الحزب السوري
ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي ال����ذي ق���دّم
الشهداء ،وتواجد في كافة المواقع
متصدّيا ً للعصابات اإلرهابية التي
تستهدف تدمير ال��دول��ة السورية
وس��ي��ادت��ه��ا واس��ت��ق�لال��ه��ا ووح���دة
مجتمعها.
كما شارك منفذ عام السويداء في
«القومي» سمير الملحم وأعضاء
هيئة المنفذية في االحتفال الذي
أقامته عائلة مزهر في صالة صدى،
احتفاء بعودة العقيد الركن الطيار
ح��س��ان ال��ه��ادي س��ال��م��اً ،وحضره
محافظ السويداء الدكتور عاطف

نداف ،وأمين فرع حزب البعث شبلي
جنود وحشد كبير من الفاعليات
الرسمية والشعبية في المحافظة.
ون��ق��ل الملحم للعقيد ال��ه��ادي
تحيات رئيس الحزب النائب أسعد
ح��ردان وإش��ادت��ه بشجاعته التي
هي نموذج للشجاعة التي يبذلها
ال��س��وري��ون ف��ي م��واج��ه��ة اإلره���اب
والتطرف.
ولفت الملحم إل��ى أنّ استهداف
ال��ع��دو الصهيوني لطائرة العقيد
الهادي بصاروخ في سماء القنيطرة،
يكشف حقيقة ال��دع��م الصهيوني
لقوى اإلرهاب والتطرف.

متوسطا ً الطيارين الهادي ومزهر
الملحم
ّ

«القومي» و�أهالي حدث بعلبك والجوار
ي�ش ّيعون اليوم والدة عميد الدفاع
غيّب الموت المرحومة فاديا ناصيف معلوف ،زوجة
األمين رياض معلوف ،ووالدة الرفيق زياد (عميد الدفاع في
الحزب السوري القومي االجتماعي) ،والرفيق اياد (وكيل
عميد القضاء) ،ورانيا زوجة نبيل جريصاتي.
وقد نعى الفقيدة الحزب السوري القومي االجتماعي
وعائلتها وعموم األقرباء واألنسباء.
يُحتفل بالصالة لراحة نفسها الساعة الثانية من بعد
ظهر اليوم في كنيسة سيدة النياح ـ حدث بعلبك.

كلمة مديرية جبلة

وألقى مدير مديرية جبلة علي
خضرة كلمة المديرية استهلها
قائالً :نبتدئ عاما ً جديدا ً من أعوام
ج��ه��ادن��ا ال��ق��وم��ي ،ع��ام نستقبله
بجوارحنا وجراحنا ،وال يخامر
عقولنا ونفوسنا أيّ ت��ردّد ،ألننا
م��ص�� ّم��م��ون وع���ازم���ون وث��اب��ت��ون
ع��ل��ى دروب ال��ن��ه��ض��ة وعيوننا
شاخصة إل��ى ال��ه��دف ،رؤوس��ن��ا
مرفوعة ،صدورنا عامرة ،فخورون
بجراحنا ،ألنها جراح أعزاء ال أذالء،
وواثقون بأننا مالقون أعظم نصر
ألعظم صبر في التاريخ.
وأضاف :النفسية السورية هي
التي ُتميِّز أبناء هذه األرض عبر
التاريخ عن كل المجتمعات ،فهم
أول م��ن ب��ن��ى ح��ض��ارة ،واب��ت��دع
أول اخ��ت��راع ،وخ��ط أول ح��روف
األبجدية ،وهم أول من ق��دّر قيمة
الوقت فصنعوا العجلة الختصار
المسافات .أدرك الزعيم قيمة هذه
الحقيقة فأتى باإلجابة الشافية
ع��ن األسئلة التي أ ّرق��ت��ه طويالً،
أت��ى ب��ال��ح��زب ال��س��وري القومي

الحضور في جبلة
االج��ت��م��اع��ي وم��ب��ادئ��ه وعقيدته
المحييَة لألمة والكفيلة بتحقيق
نهضتها ووحدتها وعزتها.

كلمة منفذية الطلبة

وألقى منفذ عام الطلبة ديب بو
صنايع كلمة ق��ال فيها :ف��ي عيد
التأسيس يتداعى القوميون في
ال��وط��ن وعبر ال��ح��دود ف��ي مشهد
رائع ،كالجندي الشجاع الذي يلبّي
نداء الواجب من دون أيّ تأخير أو
تل ّكؤ ،إلحياء هذه المناسبة المهمة
ج��دا ً ف��ي ت��اري��خ األم���ة ،فترى في
بيروت احتفاال ً توأمه في دمشق
وآخ���ر ف��ي غ��زة ي��ت��ردّد ص���داه في
األردن ،وفي ك ّل عاصمة ومدينة
ومقاطعة يتواجد فيها قوميون
اجتماعيون في بالد االغتراب.
تأسس الحزب ليكون
وأضافّ :
خالصا ً لهذه األم��ة ودواء شافيا ً
ألوجاعها ،ففي األمة صراع واقتتال
فيما حزبنا حزب محبة قومية ،في
األم��ة طائفية ومذهبية وكيانية
وعائلية ،وال��ح��زب وح���دة حياة
واش��ت��راك فيها ،ف��ي األم��ة فردية
ونزعة شخصانية ،والحزب عقل
جمعي ،في األمة حزن
مركب منظم
ّ
وأس��ى ،والحزب فرح وحق وخير
وجمال ،في األمة تخاذل ومهادنة،
والحزب بطولة حقة وآالف الشهداء
ووقفات العز التي ال تنتهي.

كلمة منفذية الالذقية

وألقى منفذ عام الالذقية فريد
م��رع��ي كلمة ق���ال ف��ي��ه��ا :ل��م يكن

تأسيس الحزب عمالً عادياً ،ولم
ي��ؤس��س س��ع��اده ح��زب��ا ً سياسيا ً
ّ
بالمعنى االع��ت��ي��ادي ،وال تج ّمعا ً
سياسيا ً انتخابيا ً أو مصلحياً ...بل
أسس فعالً نهضويا ً ينطلق من
هو ّ
مبادئ أساسية وإصالحية ،يهدف
من خاللها إلى تحقيق غاية سامية
ونبيلة ،أال وهي نهضة المجتمع
السوري ورق ّيه ومدن ّيته وتقدّمه.
وأضاف :إنّ المعوقات واألمراض
ال��ت��ي سعى ب��اع��ث النهضة إلى
معالجتها ه��ي ذات��ه��ا ال��ت��ي تبرز
اليوم ،كعوامل مساعدة في الحرب
التي تتع ّرض لها سورية ...لذلك
فإنّ التأسيس فعل نهضة مستم ّر ال
يتعلق بظرف مرحلي عابر.
يقول سعاده« :إننا نواجه اآلن
أعظم الحاالت خطرا ً على وطننا
ومجموعنا ،فنحن أمام الطامعين
والمعتدين في موقف تترتب عليه
إح��دى نتيجتين أساسيتين هما
الحياة أو الموت وأيّ نتيجة نصل
إليها نكون نحن المسؤولين عن
تبعاتها.
ورأى أنّ م��ع��ادل��ة ال��ح��ي��اة أو
الموت التي وعاها سعاده مبكرا ً
وال��ن��ات��ج��ة م���ن ط��ب��ي��ع��ة الخطر
المحدق بنا في الداخل والخارج،
تؤكد حتمية الصراع في معترك
ال��ح��ي��اة ،ب��اع��ت��م��اد ال��ق��وة كقول
فصل في إثبات الحق القومي أو
إنكاره ،دفاعا ً عن وحدة المجتمع،
وحفاظا ً على سالمة بنيته ،لذلك
لم ينكفئ حزبنا يوما ً عن ساحات
الصراع في ك ّل األزمنة وعلى كامل

مساحة األمة ،التي شهدت بطوالت
أع��ض��ائ��ه ال��ذي��ن س��ط��روا مالحم
العز والعنفوان ،وه��ا هم يلبّون
ال��ن��داء م��ن فلسطين ومجموعات
الفداء القومي في غزة ،إلى العراق
ول��ب��ن��ان وال��ش��ام ب��ق��وات نسور
الزوبعة ،فأينما ح ّل الخطر وهدّد
األم��ة ومجتمعها ،ك��ان القوميون
االجتماعيون في صدارة المدافعين
عنها بك ّل ما أتيح لهم من إمكانات
كبيرة كانت أم صغيرة ،إلى جانب
ال��ج��ي��ش ال���س���وري ال��ب��ط��ل ال��ذي
يخوض معركة األمة ض ّد أعدائها
من يهود داخليين وخارجيين ،وها
هم اليوم جنبا ً إلى جنب يقاتلون
بسالح العقيدة ،عقيدة الحياة التي
انتصرت على الموت ألنها اتخذت
منه طريقا ً للحياة.

كلمة مركز الحزب

وأل��ق��ى عميد اإلذاع���ة واإلع�لام
وائل الحسنية كلمة مركز الحزب
واستهلها بالحديث ع��ن معاني
التأسيس وأهميته في حياة األمة
وتثبيت هويتها وبعث حقيقتها
ونهضتها.
وأشار إلى أنّ العمل العظيم الذي
المؤسس بإطالقه
أنجزه الزعيم
ّ
الفكر القومي االجتماعي ووضعه
ال��م��ب��ادئ وال��ع��ق��ي��دة المحيية،
وتأسيس الحزب السوري القومي
االجتماعي ،إنما كان من أجل نهضة
األم��ة وإنقاذها من ك�� ّل موروثات
األزمنة الصعبة التي م ّرت عليها
ف��ي م��راح��ل التخلّف واالنحطاط

ويتخلل التشييع كلمة باسم قيادة «القومي» يلقيها
المندوب السياسي للحزب في البقاع العميد صبحي ياغي.
كما ُتقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالة الكنيسة
وأيام األحد واالثنين والثالثاء  14و  15و  16الجاري في
منزلها الكائن في بلدة حدث بعلبك.
وي��وم األرب��ع��اء  17الجاري في كنيسة سيدة النياح
ـ المكحول ـ رأس بيروت من الساعة  11صباحا ً حتى
السابعة مساءً.
الحسنية

�سحمر
روحانا :المقاومة طريقنا الوحيد لتحقيق
الإنجازات واالنت�صارات
أحيت مديرية سحمر التابعة
لمنفذية البقاع الغربي في الحزب
السوري القومي االجتماعي العيد
الـ 82لتأسيس الحزب باحتفال
أقامته في قاعة مكتب المديرية،
وح��ض��ره ن��ام��وس مجلس العمد
عميد العمل والشؤون االجتماعية
نزيه روح��ان��ا ،منفذ ع��ام البقاع
ال��غ��رب��ي ال��دك��ت��ور ن��ض��ال منعم
وأع��ض��اء هيئة المنفذية ،مدير
م��دي��ري��ة س��ح��م��ر ي��اس��ر الخشن
وأعضاء هيئة المديرية ،وجمع
من القوميين والمواطنين.
بدأ االحتفال بالنشيد الرسمي
للحزب ،وبالوقوف دقيقة صمت
إج��ل�اال ً ألرواح ش��ه��داء ال��ح��زب
واألم��ة ،ثم ألقى مذيع المديرية
جهاد قمر كلمة التقديم فرحب
بالحاضرين وتحدث عن معاني
التأسيس.
وأل���ق���ت دي���ان���ا أس���ع���د كلمة
الطلبة فأكدت أهمية التركيز على
التوعية والعلم والمعرفة ،ألنّ
المسؤوليات الملقاة على عاتقنا
كبيرة جداً ،وتتطلب منا أن نتحلّى
بأقصى درجات الوعي لكي نكون
على قدر هذه المسؤوليات.
وألقى ناموس المديرية عبد
ال��م��ل��ك ب��ص��ب��وص ك��ل��م��ة ب��اس��م
المديرية أشار فيها إلى المرحلة
الصعبة التي تم ّر بها األمة ،وأكد
أنّ القوميين االجتماعيين لن
يحيدوا عن درب الصراع والنضال
مهما اشتدّت الظروف ومهما كان
حجم التضحيات والتحديات ،ألنّ
ك ّل األحداث والوقائع تؤكد صحة
العقيدة القومية والمبادئ التي
تمثل الطريق الوحيد لنهضة أمتنا
ولتحقيق وحدتها وعزتها.

أح��ي��ت م��ن��ف��ذي��ة «ال�ل�اذق���ي���ة»
وم��ن��ف��ذي��ة الطلبة الجامعيين ـ
ال�لاذق��ي��ة ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي العيد الـ82
لتأسيس الحزب ،وذل��ك باحتفال
أقامته في المركز الثقافي في جبلة،
حضره عميد اإلذاعة واإلعالم وائل
الحسنية ،عضو المجلس األعلى
د .ص��ف��وان سلمان ،وك��ي��ل عميد
التنمية اإلدارية أياد عويكة ،منفذ
عام الالذقية فريد مرعي ،منفذ عام
الطلبة دي��ب بو صنايع وأعضاء
هيئتي ال��م��ن��ف��ذي��ت��ي��ن ،مسؤولو
ال���وح���دات ال��ح��زب��ي��ة وح��ش��د من
القوميين والمواطنين.
كما حضر وفد من حزب البعث
ال��ع��رب��ي االش��ت��راك��ي ض��� ّم أمين
الشعبة األول���ى وأم��ي��ن الشعبة
الثانية في جبلة ،وف��د من حزب
الطليعة ض�� ّم ممثل أمينه العام
وأم��ي��ن ف��رع ال�لاذق��ي��ة ،وجمع من
ال��ف��اع��ل��ي��ات ال��ح��زب��ي��ة واأله��ل��ي��ة
واالجتماعية.
افتتح االحتفال بنشيد الحزب
ال��رس��م��ي ون��ش��ي��د ال��ج��م��ه��وري��ة،
وال���وق���وف دق��ي��ق��ة ص��م��ت إج�ل�اال ً
ألرواح ال��ش��ه��داء .وأل��ق��ت فاطمة
عثمان كلمة التعريف والتقديم
فرحبت بالحاضرين متحدثة عن
معاني التأسيس وأهميته في
حياة األمة.

واالس��ت��ع��م��ار واالن���ت���داب ،والتي
كادت أن تجعلها أمة منقرضة كما
ظنها أعداؤها.
لكن سعاده ن ّقب ودرس وبحث
وأت���ى بالحقائق ال ب��ال��خ��وارق،
فأضاء على تاريخ أمتنا المجيد
من حيث كونها أمة هادية ومعلّمة
لألمم ،ولها من التراث الحضاري
ما يم ّكنها من استعادة شخصيتها
واالنتقال مجدّدا ً إلى سكة التط ّور
والرقي.
والتقدّم
ّ
وأش������ار ال��ح��س��ن��ي��ة إل����ى أنّ
ال��ت��ح��دي��ات وال��م��ؤام��رات ال��ت��ي ال
ت��زال فصولها تتوالى ض ّد أمتنا،
ووصلت اليوم إلى ح ّد استهداف
ل��ي��س ف��ق��ط أرض��ن��ا وش��ع��ب��ن��ا بل
المس بوحدة النسيج
تسعى إلى
ّ
االجتماعي في األم��ة وكياناتها،
من خالل ما يُصدّر إلينا من أفكار
ظالمية متطرفة ال تمتّ بأي صلة
إل��ى ح��ض��ارت��ن��ا وطبيعة ب�لادن��ا
وإنساننا.
وأك���د الحسنية أن القوميين
االجتماعيين سيظلون في طليعة
ال��ص��ف��وف ،وجنبا ً إل��ى جنب مع
الجيش السوري واللبناني وك ّل
قوى المقاومة على امتداد ساحات
ال��ص��راع ف��ي األم���ة ،ف��ي مواجهة
مجموعات اإلره����اب وال��ت��ط��رف،
دفاعا ً عن وحدة بالدنا وتاريخها
وحضارتها ومستقبلها ،وه��ذا ما
يتحقق بترسيخ وح��دة المجتمع
الكفيلة بص ّد ك ّل محاوالت الفتنة
والتفتيت والشرذمة.
ودان الحسنية سياسة بعض
ال���دول العربية واألجنبية التي
تدّعي محاربة اإلره���اب فيما ك ّل
الحقائق والوقائع تؤكد أنها هي
أصله وفصله ومنشأه ،وهي التي
تد ّرب عناصره وتدعم مجموعاته
ب��ال��م��ال وال���س�ل�اح وبالتغطية
اإلعالمية المز ّورة والمضلّلة.
وشدّد الحسنية على رفض أيّ
تدخل خارجي في شؤون سورية
الداخلية ،وأك��د أنّ السوريين ال
يرضون لهم مرجعية إال دولتهم
ال��ت��ي أث��ب��ت��ت ق����درة ف��ائ��ق��ة على
ال��ص��م��ود وال��م��واج��ه��ة وح��م��اي��ة
وال��ت��م��س��ك
ال��س��ي��ادة ال��وط��ن��ي��ة
ّ
بالثوابت والقومية.
وختم الحسنية كلمته محييا ً
الجيش ال��س��وري ال���ذي يخوض
م��ع��رك��ة م��ص��ي��ري��ة ض��د االره���اب
وال��ت��ط��رف ،وح��ي��ا أب��ط��ال الحزب
السوري القومي االجتماعي وك ّل
القوى التي ت��ؤازر الجيش دفاعا ً
عن مصيرنا ووجودنا.

اشبال وزهرات في احتفال سحمر

كلمة مركز الحزب

وألقى ناموس مجلس العمد عميد
العمل والشؤون االجتماعية نزيه
روحانا كلمة مركز الحزب فشدّد
فيها على أنّ التأسيس بالنسبة
إلى القوميين االجتماعيين ليس
عيدا ً يحتفلون به لمج ّرد االحتفال
الطقسي ،وإنما لكي يؤكدوا أنّ ك ّل
محطة نضالية في مسيرتنا هي
نقطة انطالق نحو نضاالت جديدة
ونوعية على دروب الصراع.
وأضاف :نستعيد التأسيس ألنّ
سعاده أراد من خالله التأكيد على
أنّ أمتنا تنبض بالحياة ،وليست
كما ظ ّنها أعداؤها أمة منقرضة،
بل انها تملك ك ّل عناصر القوة التي
تم ّكنها من تخطي ك ّل الصعوبات،
وتجعلها أمة قوية ناهضة متقدمة
بين األمم الحية.
وت��ط�� ّرق روح��ان��ا إل��ى األوض��اع

التي تم ّر بها األمة والعالم العربي
ف��ي ه���ذه ال��م��رح��ل��ة ،ف��أك��د أ ّن��ه��ا
حلقة ف��ي سلسلة متواصلة من
المؤامرات التي تواجهها بالدنا،
والتي يتصدّى لها شعبنا بقواه
الحية المؤمنة بأنّ خيار المقاومة
هو الطريق الوحيد ال��ذي يحقق
اإلن��ج��ازات واالن��ت��ص��ارات ،وه��ذا
م��ا أك��دت��ه وت��ؤك��ده ك�� ّل محطات
ال���ص���راع ،س����واء ف���ي م��واج��ه��ة
ال��ع��دو الصهيوني وآل��ة احتالله
وإره��اب��ه ،التي أصبحت عاجزة
أم��ام مقاومتنا أب��ن��اء شعبنا ،أو
في مواجهة مجموعات اإلره��اب
والتطرف التي ثبت بالملموس
أنها تعمل في خدمة «إسرائيل»
ودول ال��غ��رب االستعماري ومَ��ن
معها من أدوات إقليمية وعربية.
وختم روحانا موجها ً التحية إلى
شهداء الحزب والمقاومة والجيش
في لبنان والشام والعراق.

الغبيري

مرعي

خضرا

المقداد� :أمتنا تعيد كتابة تاريخها بوقفات العز واالنت�صارات

أقامت مديرية الغبيري التابعة لمنفذية
المتن الجنوبي في الحزب السوري القومي
االجتماعي احتفاال ً بمناسبة عيد التأسيس،
تخللته أمسية شعرية احياها الشاعر القومي
عماد منذر والشاعر خالد بصبوص ،بمجموعة
من قصائدهما القومية بالمناسبة.
حضر االحتفال المنفذ العام عاطف بزي،
وأعضاء هيئة المنفذية ،عضو المجلس القومي
د .وليد عبد الرحيم ،مدير مديرية الغبيري
رضوان الدبس وأعضاء هيئة المديرية ،وعدد
من م��دراء المديريات ،المختار علي الخنسا
وفعاليات وجمع من القوميين والمواطنين.
عريفة االحتفال نجوى شديد ،ألقت كلمة رأت
فيها أنّ عيد التأسيس شكل لنا جواز سفر نحو
العال والمجد ،وكان لعقيدة ق ّل نظيرها شأن
كبير في حياتنا القومية ،فالنبت إنْ لم يجد
تربة صالحة ذبل وتلف ،كذلك العقول بحاجة
دائمة إلى الرعاية كي ال تصدأ ويصيبها الخلل.
وألقى حسين عالء الدين كلمة المواطنين
وتوجه من خاللها بالتحية إلى قائد معلم رسم
معاني الحياة بدمه ،وأعطى األمة من رحيقه،
ف��ازده��رت معالم ال��ن��ور فيها ،وأزاح غشاء
الظلمة ،وأنار دروبنا بشعلة ظنوا بجهلهم أنها
تنطفئ.
وألقت دانية خضر كلمة المديرية فرأت أنّ
استشراف الزعيم تحقق عندما قال« :أنا أموت
فباق» ،ففي مثل هذا اليوم وقبل 82
أما حزبي
ٍ
عاما ً أسس الحزب ،فأيقظ سورية من رقادها

المقداد

بو صنايع

عثمان

العميق ،وخرج الجبابرة من تالل وهضبات
أنبتت رج���اال ً ون��س��ا ًء أب��ط��اال ً س���اروا بأمتنا
ويسيرون بها نحو النصر ،وما يكتبه القوميون
االجتماعيون بدمائهم هو القومية المؤيدة
بصحة العقيدة التي ستعيد إلى أمتنا حريتها
ووحدتها ،وتطهّر أرضها من رج��س إره��اب
العدو الصهيوني وقوى التطرف.

المقداد كلمة المنفذية فأكد أنّ التأسيس هو
المعرفة والوحدة التي هي خير لهذا الشعب
ف��ي إجماعه على هوية قومية ،وحقيقة
اجتماعية واح��دة ذات قضية واح��دة غير
قابلة للتجزئة ،تمثل مصالح المجتمع ومثله
العليا في الحرية والواجب والنظام والقوة
التي تفيض بقيم الحق والخير والجمال ،ما
يحقق مصلحة األمة السورية التي هي فوق
ك ّل مصلحة.
وقال :التأسيس هو النهضة ،أيّ الخروج

من الفوضى إلى النظام ،وهو استرداد الهوية
القومية وإعالنها صراحة الستعادة السيادة
القومية على أرضنا ،وهو إسقاط المشروع
ال��ي��ه��ودي بالخطة النظامية المعاكسة.
وهو إلغاء المؤسسات الفئوية ،من دينية
وسلطات إقطاعية ونظام العشائر ،للوصول
إلى الوحدة االجتماعية.
ورأى المقداد أنّ التأسيس أعاد الحياة
إلى جسم األمة السورية بعدما ظن أعداؤها
أن ال قيامة لها .والتأسيس في تاريخه 16
تشرين الثاني كان محوا ً لتواريخ سوداء
ف��ي ح��ي��اة ه��ذه األم���ة ،ك��ان ردا ً على وعد
بلفور وق��رار تقسيم فلسطين ،وسلخ لواء
اسكندرون .هو منارة للبطولة ووقفات العز
المع ّمدة بدماء شهدائنا األبطال من حسين
البنا وسعيد العاص على ذرى فلسطين إلى
سعيد فخر الدين شهيد االستقالل اللبناني،
ال��ى سناء ووج��دي وف��دوى وعمار وبشير
وكمال وخالد وعلي ومحمد والقائمة تطول.
وبهذا المعنى كان التأسيس يوم ابتدأت
هذه األمة العظيمة إعادة كتابة تاريخها من
جديد.
ودعا المقداد الجميع إلى الحفاظ على هذا
التاريخ المليء بالعز والبطوالت والفخر
والمجد ،وإلى متابعة مسيرتنا في ساحات
الجهاد القومي ،من أجل الحفاظ على أرضنا
القومية التي عليها نحيا وفيها سنبقى،
ومنها نستم ّد موارد الحياة.

المنذر

عالء الدين

بصبوص

قطع قالب الحلوى في الغبيري

كلمة المنفذية

وأل��ق��ى ناظر التربية وال��ش��ب��اب إيهاب

