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حمليات

يكرمون «القومي» ويحيون ذكرى �أربعين �شهيده البطل الرفيق وليد الخوري
�أهالي �صدد وبلديتها وجمعياتها وفاعلياتها ّ

5

عبا�س :نعي�ش ع�صر العزة والكرامة والمقاومة وال�صمود ...وم�سيرتنا م�ستمرة حتى الق�ضاء على الإرهاب

أحيت بلدة صدد ذكرى أربعين الشهيد
القومي الرفيق البطل وليد الخوري ،بحفل
حاشد اشترك في تنظيمه “بصمة شباب
صدد” ،وبلدية صدد وعدد من الجمعيات،
وذلك تحية للشهيد ،وتحية لحزبه ،الحزب
السوري القومي االجتماعي.
حضر ال��ذك��رى م��ط��ران حمص وحماه
وتوابعهما المطران مارسلوانس بطرس
النعمة ،ورئيس البلدية سليمان خليل
وع��دد من الفاعليات وحشد من األهالي
الذين استقبلوا وفدا ً من قيادة الحزب ض ّم
ناموس مجلس العمد نزيه روحانا والع ُمد:
عبد الباسط عباس ،نهاد سمعان ،عبدالله
ال��راش��د ومحمد ال��ح��اج ،رئيسة مؤسسة
رعاية أسر الشهداء نهال رياشي ،منفذ عام
عكار ممتاز الجعم ،منفذ عام الهرمل محمد
الحاج حسين ،منفذ عام طلبة دمشق حسن
زعيتر وعدد من المسؤولين.
قدّم الخطباء أحد أعضاء “بصمة شباب
صدد” ،فقال :نجتمع اليوم وكلنا أمل بأن
نجتمع غ��دا ً بالنصر الكبير .لقد جمعتنا
اليوم دم��اء الشهداء ،دم��اء الكوكبة التي
سارت أمامنا تضيء لنا األمل والنصر وعلى
رأسهم الشهيد البطل الفدائي وليد خوري.
ثم ألقى العميد محمد الحاج قصيدة عن
الشهيد والشهداء.

كلمة المطران النعمة

وألقى مطران حمص وحماه وتوابعهما
المطران مارسلوانس بطرس النعمة كلمة
شكر في مستهلها رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي األمين أسعد حردان،
ورح��ب بوفد قيادة الحزب وق��ال :عندما
نرى هذه الصور الجميلة والرائعة ،وهذه
األع�لام المرفوعة (أع�لام الزوبعة) ،أرى
لون ْين جميل ْين ،ال��ل��ون األح��م��ر واللون
األبيض .هذان اللونان يذ ّكراننا بإيماننا
بالمحبة التي هي شعار إيماننا المسيحي،
ومحب.
وشعار ك ّل مخلص ووفي
ّ
الحب،
وعندما نقول كلمة المحبة ،أو
ّ
فهي كلمة ال ح��دود لها وال جغرافية وال
مساحة وال تنتهي أبدا ً كما علّمنا الرسول
بولس .وإنّ المحبة كما علّمنا الرب يسوع
أيضا ً تتطلّب التضحية.
وقال المطران :شهداؤنا األب��رار الذين
ن��راه��م ال��ي��وم بصورهم الجميلة بهذين
اللون ْين ،األحمر رمز للدماء التي بذلوها،
واألبيض هو للسالم الذي سعوا من أجله
ليتحقق على ه��ذه األرض ف��ي سورية.
وكوكبة كبيرة ،وغيرهم م��ن الشهداء،
رأي��ن��اه��م يتسابقون ال��واح��د تلو اآلخ��ر
من أجل أن تتحلّى سورية وك� ّل أنحائها
بالسالم.
فما أجمل المحبة التي س��اروا عليها،
والتي ُزرعت في قلوبهم ،فإ ّننا نحيّي هؤالء
الشهداء ،وك ّل الشهداء األبرار.
أض���اف :إنّ أب��ط��ال ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي منذ بداية األزمة ...منذ
اللحظات األول��ى رأيناهم بك ّل فعالياتهم
منتشرين في ك ّل أنحاء سورية ،ال في صدد
فقط ،بل في ك ّل زواي��ا سورية .انتشروا
وضحوا وقدّموا عددا ً كبيرا ً من الشهداء،
ّ
إيمانا ً منهم ومحبة منهم صادقة لسورية.
فالذي يحمل هذا االسم يعرف معنى هذا
االسم وما مدى حبّه لهذا االسم.
وختم :اليوم يحتاج هذا الوطن الذي
يحملون اسمه تضحية فقدّموا هذه الكوكبة
من الشهداء ،فتحية حب وتقدير لك ّل أعضاء
الحزب السوري القومي االجتماعي في
سورية ولبنان ،ولك ّل من تكاتف معه.

كلمة عائلة الشهيد

وألقى كلمة عائلة الشهيد الرفيق وليد
الخوري ،شقيقه عماد الخوري الذي قال:
“شهداؤنا هم طليعة انتصاراتنا الكبرى”
وع��ن��د المحن ُتمتحن ال��رج��ول��ة ،وعند
الشدائد ُتعرف البطولة.
تسع ُة أبطال ،وقبلهم ثالثة منذ عامين،
ك ّل بط ٍل منهم يحمل قصة عشق لسورية،
مترجما ً عشقه شهاد ًة على هذه األرض
الطاهرة ،فامتزج ال��دم ال��س��وري زواب��ع
حمراء جارف ًة ك ّل شرور الطائفية.
بدمائكم الزكية أيها الشهداء نسجتم
أروع مالمح البطولة وال ُّلحمة الوطنية.
لبّيتم ن��داء ص��دد فأتيتم من بابا عمرو
وال��ق��ص� ْي��ر ومسكنة وال��م��زي��ن��ة وغيرها
وغيرها...
وألنها سوريّة ،وسورية تستحق والءكم،
آمنتم بأنّ “الحياة كلها وقفة عز فقط”،
وبأ ّنكم أوال ً وأخيرا ً سوريون فلم ترضوا إال
أن تكون سورية للسوريين فقط ،فارتقيتم
نسورا ً لتمضوا بنا إلى النص ٍر األكيد...
وقال :أخي ورفيقي وليد ...دماؤك النقية
وديعة األم��ة ،وروح��ك الطاهرة ن��ادت يا
بالدي ال تهابي أنا أعطيك شبابي لعالكِ يا
بالدي ..أنتِ أمي وأبي الغالي..
وليد الفدائي ،أخي ومعلمي ،سالم َ
لك
من قلب أمك الحنون ،سالم لك من قلب
والدك الجبار ،سالم لك من أخوتك وأوالدنا
الصغار ،وم��ن ورفقائك األب��ط��ال الذين
شهدوا ما شهدوا على حدود صدد يباركون
لك يا عريسنا شهادتك المباركة.
أن��تّ أيها الشهيد البطل ،وأنتم كلّكم
أي��ه��ا ال��ش��ه��داء فخر لنا وع��� ّزة وك��رام��ة.
شهداؤنا ،شهداء الحزب السوري القومي
االج��ت��م��اع��ي ،ش��ه��داء الجيش ال��س��وري
الباسل ،استشهدتم لكي نحيا نحن ،ولكي
ال يموت الوطن.
سنذكركم جدا ً يوم نصر سورية ،أنتم
قلوبنا في السماء ،فتحية إلى أرواحكم
وستبقى ذكراكم منارة لنا ،لتحي سورية
لتحي سورية لتحي سورية.

كلمة الحزب

وألقى كلمة الحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي عميد التربية والشباب عبد
الباسط عباس استهلها بتوجيه الشكر
باسم رئيس الحزب األمين أسعد حردان
وقيادة الحزب إلى أهل صدد بك ّل فعالياتهم
وجمعياتهم ،على ه��ذا التكريم للشهيد
الرفيق وليد الخوري ،ولك ّل شهداء صدد،
وال��ح��زب ال��س��وري القومي االجتماعي،
مؤكدا ً أنّ الدفاع عن صدد وحماية أهلها،
هو توجه مركزي من قبل الحزب ،كما هو
خيارنا في ك ّل المناطق.
وقال :حين صاغ الزعيم أفكار النهضة
كان يدرك أنه يضع خطة طريق لألجيال
التي لم تولد بعد ،وأنّ األم��ة تملك قوىً
كامنة تستطيع أن تغيّر وج��ه التاريخ،
وأنّ ك ّل ما ينقصها هو خطة نظامية تواجه
المشاريع االستعمارية التي تستهدف
أمتنا و ُتعيق نهضتها.
وما يبذله القوميون من تضحيات ودماء
العملي على صحة العقيدة التي
هو الدليل
ّ
شباب على امتداد
صاغها الزعيم وآمن بها
ٌ
ب�لاد ال��ش��ام وه��م يستشهدون م��ن أجل
تحقيقها.
أضاف عباس :إنّ منطقتنا بحكم موقعها
الجيوستراتيجي المتميّز ،وبفضل التكامل
في ما بين التاريخ والجغرافيا ،ونتيجة

النعمة

عباس

المطران النعمة :نح ّيي �أبطال الحزب القومي
الذين ر�أيناهم منت�شرين في ّ
كل �أنحاء �سورية
ي�ضحون ويُ�ست�شهدون من �أجل �سالمها
ّ
تشكيلها عقدة المواصالت الدولية ،ولعبها
دور التواصل بين الغرب والشرق ،وتم ّتعها
بثروات يحتاج العالم إليها ،قد جذبت منذ
القدم نظر الكثير من القوى التي سعت إلى
غزوها واستعمارها واالستفادة من ثرواتها
والحرص على إبقائها متخلّفة ومشرذمة
بحيث ال تستطيع أن تش ّكل ق��وة موحدة
لها شخصيتها المستقلة التي تسمح لها أن
تلعب دورا ً مركزيا ً على الصعيدين اإلقليمي
والدولي .وأنّ هذا يتطلّب العمل على إحداث
المزيد من التقسيم والتفكيك فيها ،وزرع
الكثير من التناقضات بين أبنائها وتقديم

والءاتها الهامشية على ال��والء الوطني –
القومي الجامع.
التوجه الواضح انقساما ً
لقد بلور هذا
ّ
عموديا ً بين مشروعين :مشروع استعماري
تفتيتي ي��ه��دف إل���ى ح��م��اي��ة المصالح
المتجسدة في نهب ث��روات
االستعمارية
ّ
المنطقة وتثبيت االحتالل الصهيوني ومنع
تشكيل أيّ قوة محلية تستطيع أن تحدّد
هذين الهدفين ،ومشروع مقاوم يض ّم القوى
الحيّة المستعدّة للشهادة دفاعا ً عن وحدة
أرضها ،وحفاظا ً على ثرواتها ومواجه ًة
ّ
يخطط ضدّها .وإن الصراع بين هذين
لما

عريف الحفل

الحاج

�شقيق ال�شهيد� :شهدا�ؤنا ّ
عزنا وفخرنا...
وارتقوا ن�سوراً ليم�ضوا بنا �إلى الن�صر الأكيد

المشروعين سيستم ّر ول���ن يتوقف إال
بانتصار المشروع النهضوي المقاوم ودحر
المشروع االستعماري اإلرهابي ،وخصوصا ً
بعد أن أفرز هذا الصراع محورين تجاوزا
الواقع الوطني واإلقليمي ،وامت ّد إلى العالم
بأسره وستكون نتيجته الحتمية انهيار
المتجسدة بالهيمنة
األح��ادي��ة القطبية
ّ
األميركية وتثبيت دعائم نظام عالمي جديد
متعدّد األقطاب.
وأردف عباس :إنّ لقاءنا اليوم في (صدد)
في أربعين الرفيق الشهيد وليد الخوري
هو لقاء لتكريم ك ّل شهدائنا الذين قدّمتهم

مجسدة بنسور
النهضة القومية االجتماعية
ّ
الزوبعة الذين روَوا بدمائهم الزكية تراب
بالد الشام في معركة الع ّزة والكرامة.
وت���اب���ع :إنّ ص��راع��ن��ا ض��د االح��ت�لال
واإلره���اب لم ول��ن يتوقف مهما قدّمنا من
شهداء وتضحيات .فالقوميون االجتماعيون
بنسورهم األب��ط��ال ،ي��خ��وض��ون معركة
مصيرية ووج��ودي��ة إل��ى جانب الجيش
السوري ضد الحلف األميركي – الصهيوني
وأدوات��ه في المنطقة ،وض ّد اإلره��اب الذي
يرعاه الغرب ويموله بعض العرب و ُتقدم له
التسهيالت اللوجستية من قِبل العثمانيين
الجدد في تركيا وكيان العدو الصهيوني،
الفتا ً إلى أنّ الحرب االرهابية ض ّد سورية
هدفها تمزيق سورية وزرع التناقضات
الطائفية والمذهبية والعرقية والعنصرية
وتكريس الكيانية المصطنعّ ة لمصلحة
العدو الصهيوني.
وق��ال عباس :إنّ مراجعة تاريخ أمتنا
تبرز صفحات مشرقة ومش ّرفة صاغها من
سبقنا إلى الشهادة في ميسلون وفلسطين
وسائر كيانات بالد الشام .تلك الصفحات
ّ
مسطر ًة
التي ما زال��ت تتزايد حتى اليوم
أروع البطوالت ومؤكدة أنّ أبناء هذه األمة
يكتبون تاريخها بدمهم الذي امتزج بترابها
بعد أن أصبحت المقاومة خيارها الوحيد.
هذه المقاومة أرعبت األع��داء ولقيت الدعم
والمساندة من أحرار العالم.
وأش���ار ع��ب��اس إل��ى أنّ ح��رب تشرين
التحريرية أسقطت مقولة التف ّوق الصهيوني
وخرافة الجيش الذي ال يُقهر وما تالها من
بطوالت للمقاومة الفلسطينية بفصائلها
المتعدّدة والمقاومة الوطنية بتشكيالتها
وتالوينها المتن ّوعة التي يجمعها اليوم
عنوان واحد هو خيار المقاومة الذي ش ّكل
الر ّد الموضوعي على النهج العدواني الذي
استهدف اّمتنا في العراق وتمدّد إلى سورية
ف��ي ح��رب كونية ستفشل حتما ً بفضل
المقاومين األبطال.
ورأى أنّ مرحل ًة جديدة من تاريخ األمة
قد ب��دأت في  25أي��ار  2000حين ح� ّررت
المقاومة جنوب لبنان وبقاعه الغربي،

وألحقت الهزيمة المدوية بالعدو الصهيوني.
( )...وق��د ج��اء ع���دوان تموز  2006على
لبنان وف��ي ذه��ن األميركيين والصهاينة
أنهم سيقضون على المقاومة ويستكملون
حصار سورية .إال أنّ أحالمهم باءت بالفشل
وانتصرت المقاومة بدعم من سورية وأثبت
محور المقاومة أ ّنه أقوى من أن يُهزم ألنّ
زمن الهزائم قد و ّلى إلى غير رجعة وأل ّننا
اليوم نعيش عصر المقاومة.
واعتبر عباس أنّ ما ُس ّمي زورا ً وبهتانا ً
“الربيع العربي” ،هو في الحقيقة مخطط
أميركي – صهيوني أس��ود إلق��ام��ة شرق
أوسط جديد عبر تفكيك دول المنطقة وإقامة
دويالت طائفية ومذهبية وعرقية عنصرية
تتجاهل حضارتنا الجامعة وتقضي على
ال��م��ق��اوم��ة )...( .لكن الصمود ال��س��وري
دولة وجيشا ً وشعبا ً وقوميين اجتماعيين
وحلفاء مقاومين قلب ك ّل المعادالت ،وأ ّكد
أنّ مشروعنا المقاوم للعدوان ق��ادر على
االنتصار.
وأك��د عباس أنّ دم��اء شهدائنا أض��اءت
شعلة الحرية وال��ع� ّزة والكرامة وع � ّززت
��وح���دة مدنية
وح����دة س��وري��ة ك��دول��ة م� ّ
للتعصب الطائفي
ديموقراطية ال مكان فيها
ّ
والمذهبي والعرقي ،وهي ستبقى عصيّة
على الغزاة والطامعين وبعد القضاء على
اإلرهاب ستبدأ مسيرة تحرير فلسطين وك ّل
حبة تراب مغتصبة من أرضها الغالية.
وختم :تحية إلى شهداء الحزب السوري
القومي االجتماعي األبطال وشهداء الجيش
السوري الميامين الذين قدّموا أروع أنموذج
من الصمود في وجه العصابات اإلرهابية.
تحية إلى شهداء المقاومة األشاوس الذين
يردّون الجميل ويقدّمون التضحيات عربون
وف��اء وتقدير ل��دور سورية ال��ري��ادي على
امتداد األمة.
تحية لك ّل جرحانا الذين يتوقون للعودة
مرة جديدة إلى ساحات الصراع.
وتحية تقدير إلى قائد سورية الرئيس
ال��دك��ت��ور ب��ش��ار األس���د وم��واق��ف��ه الثابتة
والشجاعة والصلبة في مواجهة الحرب
الكونية.

