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حمليات

كرمته مجموعة «يا �صور» الإعالمية بح�ضور ح�شد من المدينة
ّ

لحام� :أر�ض الجنوب �أ�صبحت كح ًال للعيون بعدما ّ
قد�ستها دماء ال�شهداء
دريد ّ

لحام يتسلّم الدرع التقديرية من شعبان بحضور الزميلة رابعة الزيات
ّ

محمد أبو سالم
ك � ّرم��ت مجموعة «ي���ا ص���ور» اإلع�لام��ي��ة
لحام،
االجتماعية ،الف ّنان السوري القدير دريد ّ
باحتفال حاشد أقيم في «مركز باسل األسد
لحام وشقيقته،
الثقافي» ،بحضور عقيلة ّ
ورئيس مجموعة «ي��ا ص��ور» هيثم شعبان
وأعضاء الهيئة اإلداري���ة ،رئيسة مؤسسات
اإلم��ام الصدر في لبنان رب��اب الصدر شرف
الدين ،عبد المولى المولى ممثالً مدير عام
«الريجي» المهندس ناصيف سقالوي ،ورئيس
اتحاد بلديات صور عبد المحسن الحسيني،
نائب رئيس بلدية ص��ور ص�لاح صبراوي،
مفتي صور ومنطقتها الشيخ م��درار الحبال
ممثالً ِبعلي الفران ،رئيس المنطقة التربوية
في الجنوب باسم عباس ،رئيس مصلحة
الصحة في الجنوب الدكتور حسن علوية،
كما حضر مم ّثلون ع��ن االح���زاب اللبنانية
والفصائل الفلسطينية ورؤساء مجالس بلدية
واختيارية وفاعليات اجتماعية وثقافية
وتربوية وإعالمية.
بعد النشيدين اللبناني والسوري ونشيد
ال��م��ج��م��وع��ة ،وت��ق��دي��م االح��ت��ف��ال و«ك����ورال

جانب من الحضور

مؤسسات اإلمام الصدر» ،كانت كلمة لشعبان
قال فيها« :إنّ دريد لحام هو صوت ضميرنا
الوطني والقومي ،هو أكبر بكثير من فنان
أو ممثل أو نجم سينمائي أو مسرحي ،هو
سفير الفقراء والكادحين ،وضمير الشرفاء
والمظلومين ،وصوت األحرار والمقاومين .هو
المواطن العربي العابر ك ّل الحدود الجغرافية
والطائفية والمذهبية ،هو اإلنسان اإلنسان».
وتابع« :أهالً بك في مدينة صور ،عاصمة
المقاومين وقلعة العروبيين ،والمدينة التي
تحكي سيرتها عبر تاريخها العريق ،حكاية
التعايش الحقيقي بين أبنائها .إن مدينة
صور تفتخر اليوم بتكريمك أيها الكبير الذي ال
ينقصه التكريم ،وأيها المك ّرم في قلب كل ح ّر
شريف أحبك وضميره ووجدانه ،ألنك كنت
مرآته الصادقة ،وصوته الصدّاح على رغم
الحي الذي لم يستكن
القمع ،وكنت ضميره
ّ
يوما ً أمام جور أو ظلم أو قهر».
وألقى عضو مجلس بلدية صور المحامي
بلحام
خضر عكنان كلمة البلدية ،ف��أش��اد
ّ
وإن��ج��ازات��ه في الفن والمسرح .وث ّمن حفل
لحام أ ّنه األسطورة والذي
التكريم ،وقال عن ّ
أدخل البسمة والفرحة إلى قلوب الناس ،وأن

صور تك ّرم من ينادي بالوحدة الوطنية في
زمن التفرقة.
وبعدما قدّم الفنان سليمان عوض أغنية
لحام «ي��ام��و» ،ألقى المك ّرم كلمة شكر فيها
ّ
ص��ور وق��ال« :لقد المستم قلبي في العمق،
ّ
وخططتم
المستم خاطري ووجداني وتاريخي
لمستقبلي أيضاً .نحن في هذا العمر نعتبر
أنفسنا الجيل القديم ،وبهذا التكريم أعتبر
نفسي الجيل المقبل».
وأضاف« :قال يونس االبن ،الشاعر اللبناني
الرائع عام  :1970لبنان باقي لألبد ،ونحنا
سياجه مثل ما بدّو ،والذئاب بغفلة الرعيان
ياما تعدّوا .صور اليوم بوابة بيادر الشهداء
والمقاومة ،الجنوب سياج الكرامة كرامة
العرب وعنوانها ،ولم يغف الرعيان فيه ،حملوا
المقاومة عن أجدادهم منذ ثالثة آالف سنة،
قاوموا االسكندر والغزاة ،وعجز االسكندر من
أن ينال من صور .لقد علموا العالم كيف يكون
االنتماء واإلباء ،وكيف تحمى األوطان».
وتابع« :منذ قيام دولة الكيان الصهيوني
الغاصب عام  ،1948أصابني اليأس .إلى أن
انبثق نور االمل من مشاعل حملتها حفنة من
الشباب المقاومين الذين عشقوا الله وانتصروا

على الجيش الصهيوني الذي قيل عنه إنه ال
يقهر .عاد قلبي ينبض من جديد ،وأصبحت
شابا ً على رغم السنوات الثمانين من عمري.
كل سنة أزداد شبابا ً بفضلكم .إن االتجاهات
االربعة قد اختصرت في الجنوب اللبناني،
أرض الجنوب أصبحت كحالً للعيون بعدما
قدّستها دماء الشهداء».
ّ
«يحق لي أن أفخر بانتمائي إلى
وختم:
لبنان ألنه منحني خفقة القلب األولى من أ ّم
من هنا .إن تكريمكم يضعني أمام سؤال أن
أكون أهالً لهذا التكريم .التكريم جاء من بوابة
بيادر الشهداء صور مدينة االمام السيد موسى
الصدر الذي جعلها في ص��دارة البلدان ،وقد
كان لي شرف اللقاء مع االمام موسى الصدر
م ّرتين ،وتعلمت منه معنى الوطن حين قال
ل��ي :ال��وط��ن ك��ي يكون ق��وي�ا ً يجب أن يكون
شراكة إنسانية ال شركة مساهمة».
وبعدما شكر صور ومك ّرميه ،غ ّنى بصوته
أغنية «ي��ام��و» ،كما عُ ��رض ريبورتاج وآراء
وت��ح��ي��ة م��ن أه��ال��ي ال��م��دي��ن��ة إل���ى ال��م��ك � ّرم،
وريبورتاج عن أعماله.
لحام دروعا ً تقديرية من مجموعة
وتسلّم ّ
«يا صور» ومن الحسيني وصبراوي.

«�سورية بتجمعنا» ...عطاء ّ
متجدد وخير ال ين�ضب
رانيا مش ّوح
منذ بدء الحرب المقيتة على سورية ،اعتاد السوريون على
الجمعية الوطنية االجتماعية «سورية بتجمعنا» ،تشاركهم
في ك ّل الظروف القاسية التي فرضتها هذه الحرب .فهذا الفريق
نذر نفسه وعاهد أهل وطنه على بذل الغالي والنفيس لتخفيف
آالمهم ،واألعباء التي فرضت عليهم.
وإذ أطلقت جمعية «سورية بتجمعنا» عدة مشاريع جديدة،
كان لـ«البناء» لقاء مع رئيسها رامي الحلبي ،الذي تحدّث عن
هذه المشاريع قائالً« :أطلقت الجمعية عدّة مشاريع جديدة،
وهي :الشباب نبض الوطن ،وحملة لمسة وفا ،وحملة من حقي
ألبس في حلب .مشروع الشباب نبض الوطن ،هو مشروع وطني
أطلق من خ�لال مذكرة تفاهم مع وزارة التربية ،مدّتها ثالث
سنوات مبدئياً ،وذلك لنشر ثقافة التط ّوع في مدارس الجمهورية
السورية ،والتي نقيم من خاللها اآلن اللقاءات الثقافية الحوارية
وورش العمل في عدد كبير من مدارس دمشق مع الطالب وجيل
الشباب ،لنشر ثقافة التطوع والعمل اإلنساني .وستستمر هذه
اللقاءات وورش العمل لهذا الفصل في ريف دمشق والقنيطرة،
إذ ترى الجمعية أن إعادة اإلعمار فكرياً ،وتقديم الدعم النفسي
لألهالي ،يكتسبان أهمية كبيرة ،ال تقل عن إعادة إعمار البنى
التحتية ،خصوصا ً في وسط شريحة الشباب التي تعتبر القلب
النابض للمجتمعات ،واألمل في النهوض والبناء».
أما عن الفئة العمرية التي يستهدفها مشروع «الشباب نبض
الوطن» فقال الحلبي« :نتوجه إلى طالب المرحلة الثانوية،
كونهم دخلوا طور الشباب ،ونعقد عليهم ك ّل األم��ل للنهوض
بالوطن .وهم األداة الفعالة األساسية لتنمية الوطن .ونعمل

من خالل ورش العمل على تنمية مهارات الشباب واستخالص
إبداعاتهم وأفكارهم الخلاّ قة».
وقال الحلبي عن دور وزارة التربية في هذا المشروع « :وزارة
التربية قامت مشكورة بتسهيل دخولنا إلى مدارس الجمهورية،
وقدّمت لنا ك ّل الدعم المعنوي والتشجيع إلطالق هذا المشروع
الثقافي الوطني .والمناهج المستخدمة في هذا المشروع اعتمدت
على ورش عمل لتبسيط مفهوم العمل التط ّوعي أمام الشباب
وتعريفهم به وبأهميته من خالل أمثلة مستقاة من أرض الواقع،
وشرح البعد النفسي الذي يعود على المتط ّوع وعلى الطرف
المستفيد بالفائدة من خ�لال تعزيز االنتماء وتوثيق أواص��ر
الحب واإلخاء بين أبناء األرض الواحدة .كما نعرض خالل هذه
الورش نبذة عن أه ّم األعمال التط ّوعية عموماً ،واألعمال التي
قامت بها الجمعية خصوصاً ،والتي شملت مختلف نواحي
العمل اإلنساني ووصلت إلى شريحة واسعة من السوريين في
مختلف المحافظات .ث ّم نستخلص المبادرات التطوعية التي
ونشجعهم على التعبير عنها من خالل
يرغب الطالب بالقيام بها،
ّ
توزيع استبيان بسيط وه��ادف للتعبير عن أفكارهم بح ّرية.
وانتهينا حاليا ً من تعميم التجربة على أربع مدارس في دمشق.
وخالل األسبوع الحالي سنبدأ العمل مع ستّ مدارس جديدة».
ولـ«سورية بتجمعنا» حملة أخرى ال تق ّل أهمية عن المشروع
سابق الذكر ،وهي حملة «لمسة وفا» التي يتم من خاللها توزيع
الكراسي المتح ّركة على جرحى الجيش السوري لر ّد جزء من
تضحياتهم في سبيل الوطن .وعن الحملة قال الحلبي« :قدّمت
الجمعية عددا ً كبيرا ً من المساعدات في المحافظات التي شملتها
حملة لمسة وفا .وذلك ضمن قاعدة البيانات التي حصلت عليها
الجمعية من أرض الواقع من خالل زي��ارات سابقة للمناطق

بعد ورشة عمل لمشروع «الشباب نبض الوطن» في إحدى الثانويات

الطلبة ال�سوريون في رو�سيا ّ
يجددون
وقوفهم �إلى جانب وطنهم وجي�شهم
ج��دّد الطلبة ال��س��وري��ون ال��دارس��ون ف��ي روسيا
ورابطة الدول المستقلة ،وقوفهم إلى جانب وطنهم
سورية وشعبهم وجيشهم.
وقال الطلبة في بيان أصدروه بمناسبة الذكرى
السنوية ليوم الطالب العربي السوري ،إن المؤتمر
التأسيسي التحاد الطلبة الذي ترأسه الرئيس حافظ
األس���د ف��ي  30ـ  3ـ  1950ش� ّك��ل نقلة نوعية في
حياة الحركة الطالبية السورية على كافة األصعدة
السياسية واالجتماعية والثقافية ،وأعطى الشباب
السوري ح ّرية المبادرة والمساهمة في تطوير الوطن

مديرية مونتريال في «القومي»
تحتفل بعيد مولد �سعاده

5

ورفع رايته عالياً.
وأض��اف الطلبة في بيانهم« :نحن طلبة سورية
لن نخون العهد ولن نألو جهدا ً في الدفاع عن الوطن.
وستكون ساحات الشرف داخل الوطن وخارجه لنا.
ولن نسمح أليّ كان أن يدنسها أو ينال من عزيمتنا.
ّ
يحق الحق ويزهق
وسنبقى مشاريع شهادة إلى أن
الباطل».
وأّك���د الطلبة عزمهم على ال��ع��ودة إل��ى الوطن
والمساهمة في بنائه وإعادة إعماره ومواصلة العمل
على إعالء شأنه داخليا ً وفي كافة المحافل الدولية.

المستهدفة من الحملة ،وبالتعاون مع المستشفيات العسكرية
التابعة لك ّل محافظة».
وأض��اف« :ب��دأت الحملة بمرحلتين حتى اآلن في الالذقية
وريفها وفي دمشق والسويداء ،وقريبا ً ستشمل جميع المحافظات
السورية .وتن ّوعت الكراسي المقدّمة بين متحركة عادية
ومتحركة ذات مواصفات خاصة تبعا ً لحاالت الجرحى المد َرجة
أسماؤهم في البيانات المقدّمة .هدفنا ال��وص��ول إل��ى جميع
الجرحى الذين هم بحاجة للكراسي المتح ّركة بشكل أساسي.
تنس حلب الجريحة ،حلب التي عانت
«سورية بتجمعنا» لم َ
ما عانته في ظل األح��داث القائمة ،فكان لها دور في مشاركتها
وجعها ترسيخا ً ألن تبقى حلب ج��زءا ً أساسيا ً في النسيج
االجتماعي السوري .وكانت لحلب حصة في حملة من «حقي
ألبس» التي أطلقتها الجمعية .وفي هذا اإلط��ار قال الحلبي:
«حملة من ح ّقي ألبس ،تتزامن دائما ً مع المواسم واألعياد لنرسم
البسمات على وجوه أرهقها البرد وأحزنتها األزمات االقتصادية.
أطلقت الجمعية حتى اآلن أربع مراحل من الحملة الموجهة إلى
المهجرة والمتض ّررين ،وشملت تقديم أكثر
واألسر
أبناء الشهداء
َ
ّ
من  20ألف قطعة ثياب حتى اآلن ،كان أخرها في مدينة حلب
توجهنا إلى عد ٍد من مراكز اإليواء
الشهباء الشهر الماضي ،حيث ّ
المهجرين ،وقدّمنا األلبسة لألطفال
ومناطق تواجد أخوتنا
ّ
من مختلف األعمار .وكانت هذه المرة األولى التي تتوجه فيها
جمعية وطنية اجتماعية من دمشق الوفاء إلى حلب الصمود».
وأض��اف« :توجهنا إلى حلب للمرة األولى بسبب صعوبات
الطريق ،ولكن بالتأكيد لن تكون األخيرة ،ولحلب حيّز هام في
خطة جمعية سورية بتجمعنا السنوية لعام .»2015
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد ،ك��ان لغرفة صناعة حلب وش��رك��ة آلفا
للصناعات الدوائية ،دور في هذه الحملة حدّثنا عنه الحلبي
قائالً« :كانت المرحلة الرابعة من حملة من حقي ألبس بالتعاون
واالش��ت��راك م��ع غرفة صناعة حلب وش��رك��ة آلفا للصناعات
الدوائية ،إذ قدّم القيمون على الغرفة والشركة مشكورين كل
الدعم الممكن لتسهيل عمل الجمعية في حلب ،كما قدّموا قاعدة
المهجرة ومناطق توزعها ،ما سهّل
األسر
بيانات دقيقة عن أعداد َ
ّ
عمل الجمعية على أرض الواقع».
وعن آلية توزيع المساعدات قال الحلبي« :عملت الجمعية
أسر
على تغطية أربعة مراكز إي��واء بشكل أساسي ،وشملت َ
المهجرين والمتض ّررين الموجودة في مراكز اإليواء والمدارس
ّ
والجوامع .استهدفت الحملة كل الشرائح العمرية رجاال ً ونساء
وأط��ف��االً ،فكانت البداية من مدرسة الشهيد إي��اد حرفوش في
المنطقة الصناعية في حلب ،والتي كانت معمالً ُد ّم��ر على يد
اإلرهاب ،وتح ّول به ّمة شرفاء حلب وإرادتهم إلى مدرسة ومركز
إي��واء ألخوتنا المهجرين .المحطة الثانية كانت في كنيسة
المهجرة
األسر
القديس يوسف ،والتي تشرف على عدد كبير من َ
ّ
الموجودة في المنطقة .ومحطتنا الثالثة في حلب كانت في جامع
الرئيس حافظ األسد الذي تح ّولت باحته الكبيرة إلى مركز إيواء
أسرا ً هربت من اإلرهاب الحاقد .أما محطتنا األخيرة فكانت
يض ّم َ
مع أطفال الجمعية الخيرية اإلسالمية ،إذ قدّمنا الهدايا التكريمية
لهم لتف ّوقهم».
وأضاف« :حملة من حقي ألبس ،كانت محور عمل الجمعية
في حلب ،وقدّمنا عددا ً كبيرا ً من األلبسة التي ُشحِ نت من دمشق.
وخالل وجودنا في حلب قمنا بجولة واسعة استقينا من خاللها
االحتياجات األساسية ألخوتنا في حلب ،وستعمل الجمعية
جاهدة في الفترة المقبلة على توفيرها من خ�لال الحمالت
والفعاليات في حلب ،أما التواصل مع جمعيتنا فعن طريق
مواقع التواصل االجتماعي».

أحيت مديرية مونتريال في الحزب
السوري القومي االجتماعي عيد مولد
باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده
باحتفال أق��ام��ت��ه ف��ي ق��اع��ة كنيسة
سان جاك للسريان االرث��وذك��س في
مونتريال ،بحضور مدير المديرية
ن��زار سلوم وعضو المجلس القومي
إنعام العدس وأعضاء هيئة المديرية
وجمع من القوميين وأبناء الجالية
السورية.
ألقى مذيع المديرية أحمد سليم
كلمة تعريف أشار فيها إلى أنّ سعادة
أطلق الفكر النهضوي وك��� ّرس قيم
الحق والخير والجمال .ثم قصيدة
ألقاها خليل سلوم ِباسم األشبال،
فكلمة الطلبة ألقتها إليسا المقداد
تضمنت إضاءات على مسيرة سعاده
من الوالدة إلى الشهادة.
بعد ذل��ك ،قدّمت المديرية عرضا ً

ت��ص��وي��ري �ا ً ل����دار س��ع��ادة الثفافية
واالجتماعية .وأل��ق��ى كلمة مديرية
مونتريال ،ناموس المديرية يوسف
مهنا فتحدث عن معنى المناسبة ،الفتا ً
إلى أن سعاده زرع فينا األمل بأننا أ ّمة
ح��رة حية ق��ادرة على النهوض ،أمة
تستحق التضحية في سبيل مجدها
ورقيها.
وت���ح���دث م��ه��ن��ا ع���ن االح���ت�ل�ال
واالستعمار ،وعن «سايكس ـ بيكو»
ال��ت��ي ج����زأت ه���ذه ال���ب�ل�اد ،واص��ف �ا ً
التجزئة بأنها تكريس لواقع استمرار
النفوذ والهيمنة االستعمارية على
هذه البالد ،ومنعنا من إمكانية الوحدة
والنهوض والتقدم.
وق��ال :سعاده حمل دم��ه على كفه
وتأبط إيمانه بقدرة شعبه على القيامة،
من أج��ل بلسمة ج��رح أمته النازف،
فوضع العقيدة التي ح��ددت هويتنا

ووحدتنا وجعلتنا ندرك من نحن وماذا
ّ
نريد ،وهو الذي أعاد إلى األمة ثقتها
بنفسها وبمواردها وتاريخها ،ورسم
لها طريق المستقبل.
وح ّيا مهنا بطوالت القوميين الذين
ي��خ��وض��ون م��ع��ارك ال��ع��ز ع��ل��ى م��دى
س��اح��ات ال��وط��ن جنبا ً إل��ى جنب مع
الجيش الشامي ض ّد االره��اب ،مؤكدا ً
أن خيار المقاومة في سبيل الحق ،هو
الطريق إلى انتصار النهضة وفالحها.
وأ ّك����د ص��واب��ي��ة خ��ي��ارات��ن��ا ووض���وح
رؤيتنا.
وف��ي نهاية االحتفال ،سلّم مدير
المديرية شهادات تخ ّرج للقوميين
الذين أنهوا دورة التنمية االدارية في
الدستور والنظام االداري .وج��رى
سحب ج��وائ��ز «ت��وم��ب��وال» وت��وزي��ع
ال���ورود على اﻷ ّم��ه��ات بمناسبة عيد
اﻷ ّم.

 ...ومديرية �صحنايا
أك��د منفذ ع��ام حرمون في الحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي أسعد البحري ،أننا في خندق واحد إلى جانب
الجيش السوري في مواجهة ق��وى اإلره��اب والتط ّرف
المدعومة من أمراء المال ووحوش التخلف والطائفية،
وأننا ماضون في معركتنا حتى اجتثاث اإلرهاب ودحر
االحتالل.
وق���ال ال��ب��ح��ري :مهما اش��ت��دت ال��م��ح��ن وال��ص��ع��اب
والمؤامرات ،فإن بوصلتنا ستبقى متجهة إلى فلسطين
وكل األج��زاء المحتلة والمغتصبة من أرضنا القومية،
وسنقاوم الجهل والتخلف بنشر ثقافة الوعي والتقدم
لصنع مستقبل أفضل في عالم أجود ،وسنقاوم االحتالل
بالبطولة المؤمنة المؤيدة بصحة العقيدة.
وأشار البحري إلى أن ما س ّمي «الربيع العربي» هو
نفسه مشروع التدمير والتفتيت الصهيوني ـ الغربي
الموضوع لبالدنا ،وأن جرائم الذبح والقتل والهدم والدمار
وصهيوني
غربي
التي تنفذها المجموعات اإلرهابية بدعم
ّ
ّ

تصب في خانة هذا المشروع
وتركي ومن بعض العرب،
ّ
ّ
التفتيتي المعادي.
كالم البحري جاء في احتفال أقامته مديرية صحنايا
التابعة لمنفذية حرمون في الحزب السوري القومي
االجتماعي بمناسبة عيد مولد سعاده .وحضر االحتفال
ع��دد م��ن أع��ض��اء هيئة المنفذية وض��ب��اط م��ن الجيش
السوري ،وفاعليات وجمع من القوميين والمواطنين.
وتخلل االحتفال الذي سبقته جلسات َق َسم لعدد من
المنتمين الجدد ،تالوة بيان مركز الحزب من قبل مذيع
المديرية ،في حين ألقى مدير المديرية مصطفى الغوثاني
كلمة أشار فيها إلى محطات من تاريخ الحزب ونضال
القوميين.
وألقى أحد ضباط الجيش كلمة عبّر فيها عن التكامل
بين الجيش والشعب لتحقيق االنتصار على كل قوى الش ّر
والعدوان ،وأثنى على الحزب ومواقفه ونضاله الوطني
والقومي.

 ...ومديرية د ّدة ـ الكورة

أح��ي��ت م��دي��ري��ة ددّة التابعة
لمنفذية الكورة في الحزب السوري
القومي االجتماعي عيد مولد باعث
النهضة ال��زع��ي��م أن��ط��ون س��ع��اده
باحتفال أقامته في مكتب المديرية،
حضره ناظر االذاع���ة واالع�ل�ام في
منفذية الكورة هنيبعل كرم ،هيئة
ال��م��دي��ري��ة وج��م��ع م��ن القوميين
والمواطنين.
ع ّرفت االحتفال سناء ح ّنا ،بكلمة
وجدانية أكدت فيها على الثبات على
مبادئ الحزب وعلى خطى الزعيم
ونهجه ،معلن ًة أن آذار سيبقى في كل
عام الموعد المتجدد إلع�لان الوالء
والوفاء وإلكمال المسيرة.
ث��م كانت كلمة لألشبال ألقاها

الشبل ج��وزف ح ّنا عبّر فيها عن
االق��ت��داء بالزعيم وبتعاليم الحق
الخير والجمال.
وأل��ق��ى م��دي��ر ال��م��دي��ري��ة طوني
البشواتي كلمة قال فيها :بيننا وبين
آذار حكاية عشق وح��ي��اة ،حكاية
انبعاث وميالد فكر نابض بوقفات
الع ّز ،ربيع متجدد يزهر براعم الحق
والخير والجمال في أمة ال ينبثق من
رحمها إال حكايات بطوالتٍ عظيمة.
إن��ه إش��راق��ة فجر ج��دي��د حمل في
بزوغه ن��ور الكفاح والمقاومة في
زمن االستعباد واالنحطاط والتبعية
والطائفية ...علينا أن نثبت اليوم
وأكثر من أي وقت مضى ،أ ّننا حزب
رائد في هذه االمة التي تنوء بأثقال

الطائفية والجهل والعمالة ...دورنا
اليوم كبير جداً ،فنحن نواجه تنين
اإلرهاب في سورية والعراق ولبنان
وفلسطين ،ويكتب رفقاؤنا بدمائهم
الزكية تاريخ البطولة واالنتصار.
وج��ه تحيّة ،ف��ي شهر آذار،
ث��م ّ
إلى االمهات العامالت لنهضة األمة
وال��م��ن��اض�لات فيها ،وإل���ى كوكبة
االستشهاديات اللواتي كنّ منارات
للحياة ال��ج��دي��دة ،م��ن لبنان إلى
فلسطين إلى الشام والعراق.
واختتم االحتفال بتقديم ثلّة من
األشبال والزهرات مسرحية قصيرة
وم��ع � ّب��رة ع��ن ان��ت��ق��ال فكر سعاده
م��ن جيل ال��ى جيل ،وع��ن التمسك
بالصراع النتصار قضية االمة.
ّ

