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حمليات

لقاء ت�ضامني حا�شد مع «المنار» وكلمات ّ
�شددت:
كم الأفواه ال تجدي مع المقاومين
�سيا�سة ّ

«القومي» يحتفل بعيد ت�أ�سي�سه الـ 83في الوطن وعبر الحدود

ك�سروان
واكيم :لتنقية مجتمعنا من الأمرا�ض
والآفات الطائفية المذهبية والغرائزية

تضامنا ً مع قناة «المنار» في مواجهة القرارات
االستنسابية التي تحمل ف��ي طياتها أه��داف�ا ً
غصت قاعة «األمباسادور» في
وغايات معروفةّ ،
فندق «ك��ورال بيتش» في بيروت بالسياسيين
واإلعالميين والحقوقيين ،وشخصيات حزبية
واجتماعية وروح��ي��ة ،ليعربوا ع��ن رفضهم
استباحة الحرية اإلعالمية في لبنان وشجبهم
قرار إدارة «عربسات» حجب ّ
بث القناة عبر قمرها
الصناعي.

فرحات

افتتح اللقاء التضامني بكلمة لمدير عام قناة
«المنار» ابراهيم فرحات أوضح فيها أنّ «هناك
سوء نية مبيتة لدى شركة «عربسات» لفرض
قرارها بحجب قناة المنار عن البث» ،موضحا ً
أنّ أخطر ما قامت به هذه الشركة «هو استباحة
السيادة اللبنانية عبر نقل إشارتها من جورة
البلوط إلى األردن ،وإيقاف ّ
بث قناة المنار».
وإذ شدّد فرحات على أنّ «المرجعية المختصة
في ح��ال مخالفة أي قناة لبنانية ألي بند من
العقد هي المجلس الوطني ل�لإع�لام» ،أ ّك��د أنّ
«المنار ثابتة وإرادتها قوية ولم يسكتها العدوان
اإلسرائيلي ع��ام  2006ول��ن يسكتها أي ق��رار
تعسفي من أي جهة كانت وستبقى ّ
تبث عبر أقمار
ُّ
صناعية مختلفة».

الحص

وألقى الدكتور رفعت بدوي كلمة الرئيس سليم
الحص ،داعيا ً إلى «الحفاظ على رسالة اإلعالم
النقية ونقل الحقيقة كما هي وممارسة حرية
التعبير بتقبل الرأي والرأي اآلخر» ،الفتا ً إلى «أنّ
حرية اإلعالم والكلمة من المسلمات التي ال يجوز
المساس بها وأنّ حجب أي وسيلة الختالف في
الرأي أو اختالف عقائدي هو أمر معيب» ،معتبرا ً
أنّ «سياسة كم األف��واه لم تعد تجدي نفعا ً في
عصر الفضاء المفتوح وتطور وسائل التواصل
الذي حول العالم إلى قرية صغيرة».
ورأى ب��دوي أنّ «محاولة حجب المنار التي
اتخذت من فلسطين بوصلة وقضية مركزية
لن يكتب لها النجاح ،ألنها اتخذت على عاتقها
نصرة الشعب الفلسطيني وألنها دعمت وظه ّرت
االنتفاضة ض ّد االحتالل الصهيوني».

جريج

وألقى مدير عام وزارة اإلعالم حسان فلحة كلمة
وزير اإلعالم رمزي جريج ،مؤ ّكدا ً «تضامن الوزارة
مع اإلعالم اللبناني عامة والمنار خاصة ،وال سيما
أنّ الحرية اإلعالمية وحرية التعبير أسس فرادة
لبنان وسنن وجوده وتمسكنا بالسيادة وصونها
ألنه أساس رفعة لبنان كبلد انتصر على إسرائيل
بأعالمه قبل سالحه وكانت المنار شريكا ً أساسيا ً
في االنتصار».
ولفت فلحة إلى أنّ «المفارقة أنه عندما بدأ
عدوان تموز عام  2006بدأ باالعتداء على قناة
المنار وآخر يوم انتهى بقصف قناة المنار ،وهذا
بح ّد ذاته فخر للمنار ولإلعالم اللبناني ،وبغض
النظر عن المنار الحرية اإلعالمية ينصها القانون
الذي يكفله الدستور والذي يؤكد حرية التعبير
والرأي والوصول إلى المعلومات».

الفرزلي

واعتبر نائب رئيس مجلس النواب السابق
اي��ل��ي ال��ف��رزل��ي ،م��ن جهته« ،أنّ حجب شركة
عربسات» لبث قناتي الميادين والمنار في هذا
الوقت بالذات يستهدف بشكل مباشر ورئيسي
مواكبة المنار والميادين لالنتفاضة الفلسطينية
وبالتالي إنه مطلب إسرائيلي ينفذ على يد عرب
سات لكي يحول دون دفع االنتفاضة إلى األمام»،
مشيرا ً إلى أنّ «التضامن مع المنار ليس تضامنا ً
مع أنفسنا بل تضامن مع فلسطين المحتلة رفضا ً
للكيان الغاصب».

وأض��اف« :إنّ المنار التي قدمت شهداء في
سبيل الكلمة الطيبة ستبقى قناة للحق وللحقيقة،
والحق يعلو وال يعلى عليه وكذلك قناة المقاومة
تعلو وال يعلى عليها وستبقى ق��ن��اة ألح��رار
العالم».

علي عبد الكريم

وقال السفير السوري علي عبد الكريم علي:
«أران����ي أت��ق��دم م��ن ه��ذه ال��ق��ن��اة بالتهنئة قبل
التضامن ،ألنّ الصالبة ونجاح القناة في مؤازرة
المقاومين ف��ي مواجهة اإلره���اب اإلسرائيلي
والتكفيري هو الذي جعل أعداء هذا المحور ،محور
الحق والسيادة والكرامة ،أن يصابوا بالذعر
فيلجأوا إلى هذا الموقف ،باإلسكات بالقوة التي
فشلوا في مواجهتها عسكرياً ،وهم اليوم يفتشون
أيضا ً في إسكاتها عبر الكلمة والصورة».
وأض��اف« :أهنئ قناة المنار وقناة الميادين
وك ّل القنوات وك ّل األقالم وك ّل الصحف التي تقف
الموقف المدافع عن السيادة والكرامة والحرية
وقدسية األرض التي تجسد قناة المنار وتجسد
المقاومة الثورة األنصع التي تستحق منا أن
نفاخر بها وأن نتضامن معها وأن نهنئها».

جريصاتي

وقال الوزير السابق سليم جريصاتي« :إنه
حفل تضامن مع أنفسنا ومسلماتنا وثوابتنا
الوطنية ومبادىء طائفنا الذي ارتضيناه جميعا ً
ميثاقا ً ودس��ت��ورا ً لنا ال نتجاوزه مهما اشتدت
الملمات .نقول إنّ األمر سيادي وحصري بالدولة
اللبنانية ،ذل��ك أنّ مقدمة دستورنا ،المستقاة
حرفيا ً من مبادئ اتفاق الطائف ،أرست األركان
الثابتة لنظامنا السياسي ،ومنها الركن القائم
على احترام الحريات العامة ،وفي طليعتها حرية
الرأي والمعتقد».

بشور

ولفت عضو األمانة العامة للمؤتمر القومي
العربي معن بشور إلى أنّ «هذا اللقاء التضامني
الحميم مع قناة عاشت مع أمتها أيامها الحلوة
والمرة معاً ،أي��ام التحرير ومواجهة العدوان
وبطوالت المجاهدين ،وأي��ام القلق واالحتراب
وال��ت��ض��ل��ي��ل ال����ذي ي��ن��ط��وي ع��ل��ى ت��ح��ري��ض،
والتحريض المحمول على أسنة التضليل ،ينعقد
في العاشر من كانون األول  ،يوم اإلعالن العالمي
لحقوق االنسان الذي شارك لبنان في صياغته
منذ  57عاما ً وال��ذي يقول في مادته ( )19لك ّل
شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل
هذا الحق حرية اعتناق اآلراء من دون أي تدخل
واستقاء األنباء واألفكار ،وتلقيها وإذاعتها بأي
وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية».

محفوظ

وأك����د رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��وط��ن��ي ل�لإع�لام
المرئي والمسموع عبد ال��ه��ادي محفوظ «أنّ
حجب عربسات للمنار هو اعتداء على السيادة
اللبنانية».

سلمان

ث��م ك��ان��ت ك��ل��م��ات لممثلي وس��ائ��ل اإلع�ل�ام
المختلفة ،فتحدّث رئيس مجلس إدارة صحيفة
«السفير» ط�لال سلمان فأشار إل��ى «أنّ مملكة
الصمت والذهب تحاول شراء الصمت بالذهب،
لكن الذهب ال ينفع مع المقاومين» ،مشدّدا ً على

«أنّ زمن الصمت انتهى ،والمنار باقية ونورها
سيشعّ ف��ي ك � ّل المنطقة العربية واإلسالمية
وأميركا الالتينية».

أيوب

ولفت رئيس تحرير صحيفة «الديار» شارل
أي��وب ،إل��ى أن��ه «ال يمكن إال أن نقف مع المنار
ألنها قادرة على كسر المرآة األسطورية لالحتالل
ّ
يحق ألصحاب الخيار
اإلسرائيلي» ،مضيفاً« :ال
الصهيوني مطالبتنا ب��االس��ت��س�لام وتقويم
أسلوبنا» ،معتبرا ً «أنّ المنار حققت التوازن بين
الحق والحقيقة».

قصير

ورأى رئيس المجلس األعلى التحاد اإلذاعات
والقنوات اإلسالمية عبد الله قصير «أنّ هذا
القرار هو استكمال للنهج اإلسرائيلي األميركي
في محاربة المنار الذي بدأ عام  2003في فرنسا
بدعوى إسرائيلية قضائية هناك واستكمل في
 2004بتصنيف المنار على الئحة اإلره��اب
االميركية وإنزالها عن األقمار األوروبية واألميركية
واستكمال لعدوان  2006عليها عندما دمرت
مبانيها وأعمدة إرسالها الطائرات اإلسرائيلية
الحربية ،وأخيرا ً قرار الكونغرس األميركي معاقبة
ك ّل من يقدم لها أي نوع من الخدمات».

المؤسسة اللبنانية لإلرسال

وألقت الرا زلعوم كلمة رئيس مجلس إدارة
المؤسسة اللبنانية لإلرسال «أل بي سي» بيار
الضاهر ،الفت ًة إلى أننا «نقف اليوم متضامنين مع
أنفسنا وحريتنا».

الديلمي

وأك��د المدير العام لقناة «المسيرة» اليمنية
ابراهيم الديلمي أنه «لن يستطيع أحد من طغاة
العرب أن يطفئ ن��ور المنار أو يسكت صوتها
ّ
بالحق والمصداقية ،ومهما فعلوا ،ستبقى
الهدار
المنار الشعلة التي ال تنطفىء».

نقيب المح ّررين

وختاماً ،تحدث نقيب المح ِّررين الياس عون
الذي شدّد على «أنّ إدارة عربسات أقدمت على
إج��راء غير مهني وغير قانوني بحجب قناتي
المنار والميادين».

الوفاء للمقاومة :ستبقى حاضنة
آلمال وتطلعات شعوبنا الحية

وفي سياق متصل ،توالت المواقف المتضامنة
مع المنار ض ّد قرار حجبها من قبل «عربسات»،
ورأت كتلة الوفاء للمقاومة في القرار «اعتدا ًء
سياسيا ً كيديا ً أق��دم عليه أصحاب الخيارات
المفلسة والبائسة في عالمنا العربي ،تعبيرا ً
عن ضيق أفق لديهم واج��ت��رارا ً منهم إلج��راءات
المستبدين عبر التاريخ الذين لفظتهم الشعوب
وتجاوزتهم األحداث والتطورات».
وأكدت الكتلة ،في بيان بعد اجتماعها أمس،
«أنّ قناة المنار التي تمثل صوت وصورة ونبض
المقاومين الشرفاء الذين هزموا العدو اإلسرائيلي
وأيقظوا روح الممانعة والرفض لمشاريع اإلذعان
صداح ًة ومشرق ًة
والخضوع لمخططاته ستبقى َّ
ومتألق ًة ،تلتزم منطق الحق وخيار التحرير
والمقاومة وهدف تحقيق العدالة والكرامة ،كما
أنها ستبقى الحاضنة آلمال وتطلعات شعوبنا

فتحعلي

ثم تحدث السفير اإلي��ران��ي في لبنان محمد
فتحعلي ،معتبرا ً «أنّ القرار الجائر والظالم الذي
اتخذته عربسات بحق قناة المنار وقناة الميادين
التي نوجه إليها التحية ولكل إعالم يتخذ الصدق
والحقيقة والموضوعية والمحبة نهجا ً والتزاما ً
يفضح العقل المتخلف ال��ذي يتحكم ب��إدارة
عربسات ومن ورائهم الذين ال يتورعون عن إبادة
األطفال والنساء والشيوخ ،تماما ً كما ارتكب العدو
الصهيوني أفظع الجرائم والمجازر في فلسطين
ولبنان».

درع تقديرية لمراسل «المنار» في حلب

وقفة تضامنية أمام مجلس محافظة السويداء

الحية وك ّل الشعوب الرافضة للظلم واالستبداد
ولسياسات التمييز واالبتزاز».
وسجلت إدانتها الصارخة «لهذا القرار وللنظام
السعودي الذي يقف وراءه ،معربة عن تضامنها
الكامل مع قناة المنار وك ّل وسائل اإلعالم لحفظ
حقوقها والنهوض بمه ّماتها النبيلة في نشر
الوعي وكشف الحقائق وإظهار الوقائع واألحداث
بك ّل ج��رأة ونزاهة ومصداقية» ،ودع��ت الدولة
اللبنانية «إلى التحرك والمتابعة لحماية سيادتها
وحقوقها القانونية واإلعالمية والمحافظة على
دور ك ّل المؤسسات اإلعالمية والتضامن مع حقها
وحريتها».

الصمد

واستنكر النائب السابق جهاد الصمد ،في
بيان« ،حجب شركة عربسات لخدمات البث
الفضائي لقناة المنار على قمرها الصناعي»،
معتبرا ً أنّ ذلك «يشكل إساءة لحرية اإلعالم في
الوطن العربي ،وأنّ فسخ عقود القنوات الفضائية
المتعاقدة مع الشركة من جانب واحد ،ألسباب
متعلقة بالمواقف السياسية واالخ��ت�لاف في
وجهات النظر ،يسيء إلى الحريات عامة وإلى
حرية اإلعالم خاصة ،ويمنع وجود أي تنوع في
األفكار والرؤى».
ورأى الصمد أنّ قناة المنار «لم تخالف القانون،
وأنّ وزير اإلعالم رمزي جريج كان واضحا ً في هذا
اإلطار ،عندما أشار إلى أن ال مأخذ على أداء قناة
المنار ،وهي تبدي وجهة نظرها بحرية وتحت
سقف القانون ،وأنّ اإلعالم اللبناني هو في حمى
الدستور أوالً ،ومن ثم في حمى من يطبق الدستور،
وأنّ الموضوع غير سياسي ،إنما يتعلق بالسيادة
اللبنانية على المحطات التي رخص لها في لبنان
وتخضع للقوانين اللبنانية».
ودعا الصمد شركة عربسات إلى «التراجع عن
قرارها ،وعن قرارها السابق الذي أوقفت عبره
قناة الميادين ،كونه موجها ً ض ّد اإلعالم الهادف
والمسؤول ،ويتعارض مع الحريات اإلعالمية
وك � ّل االتفاقيات والمواثيق المعمول بها على
الصعيد اإلعالمي ،عربيا ً ودولياً».

«المرابطون»

واك����د ع��ض��و ال��ه��ي��ئ��ة ال��ق��ي��ادي��ة ف��ي حركة
الناصريين المستقلين المرابطون محمد خالد في
تصريح خالل مشاركته في اللقاء التضامني أنّ
«المنار» من أوائل القنوات الفضائية قيمة في ما
يتعلق بالدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس
الشريف.
واعتبر خالد أنّ حجم الضرر ال��ذي يمكن أن
يحدثه قرار عربسات ليس له أي قيمة ألنّ الكلمة
التي تقال عبر منبر «المنار» اإلعالمي المقاوم،
تنتقل بالتواتر وبالعدوى لتصل إل��ى أقاصي
العالم ،مهما حاولوا كتم هذا الصوت الح ّر.

وقفات تضامنية
في المحافظات السورية

من جهة أخرى ،شهدت المحافظات السورية
تضامنا ً واسعا ً مع قناة المنار ،ففي السويداء ،نفذ
أهالي المحافظة بحضور ممثلين عن كافة الشرائح
المجتمعية ،وقفة تضامنية أمام مجلس المحافظة
في المدينة ،رافعين شعارات عبروا من خاللها عن
وقوفهم إلى جانب صوت الحق في قناة المنار.
وفي الحسكة ،عبر أهالي المحافظة في وقفات
مماثلة وف��ي أم��اك��ن ع��دي��دة م��ن الحسكة ،عن
تضامنهم مع المنار ورفضهم للسياسة المتبعة
ف��ي «ع��رب��س��ات» ض � ّد ق��ن��وات اإلع�ل�ام المقاوم،
ومحاوالت كم األفواه عن الحقيقة.
وفي حلب شمال سورية ،نظمت جامعة حلب
وقفة تضامنية مع قناة «المنار» ،احتجاجا ً على
القرار الجائر إلدارة قمر «عربسات» ،برعاية
وحضور األمين القطري المساعد لحزب البعث
العربي االشتراكي المهندس هالل هالل ومدير
جامعة حلب ،وشارك في الوقفة التضامنية ك ّل
من االتحاد الوطني لطلبة سورية واتحاد الطالب
العرب وأعضاء من مجلس الشعب وفعاليات
شعبية من أبناء مدينة حلب.
وتمت خالل الوقفة تالوة بيان اتحاد الطالب
ال��ع��رب وال���ذي تضمن احتجاجا ً واستنكارا ً
ورفضا ً لقرار «عربسات» ،باعتباره «مخالفا ً لك ّل
األخالقيات المهنية من قبل الشركة تجاه قنوات
ويصب في مصلحة أع��داء األم��ة من
المقاومة،
ّ
صهاينة وتكفيريين».
وفي الختام ،قدم هالل درع وف��اء لـ»المنار»
تسلمه مراسل القناة في حلب حسام العلي.

أحيت منفذية كسروان في الحزب السوري القومي
االجتماعي عيد تأسيس ال��ح��زب ،باحتفال في مكتب
المنفذية ـ��ـ القليعات بحضور جمع م��ن القوميين
والمواطنين.
وأل��ق��ى منفذ ع��ام ك��س��روان ف��ي ال��ح��زب ربيع واكيم
كلمة بالمناسبة أكد فيها أنّ التأسيس هو حركة فعل
مستمرة تستم ّد قوتها من الفكر والعقيدة والمبادئ،
فباعث النهضة أنطون سعاده بتأسيسه الحزب ،إنما
أس��س حركة حياة ألم��ة ح��رة ،حضارية ،متجذرة في
ّ
التاريخ.
وشدّد واكيم على ضرورة تنقية مجتمعنا من جميع
األمراض واآلفات الطائفية المذهبية والغرائزية ،الفتا ً

إلى أننا نخوض اليوم معركة مصيرية ووجودية ض ّد
االحتالل واإلره��اب والتطرف ،وليس من خيار أمامنا
س��وى االنتصار .فنحن أصحاب قضية ع��ادل��ة ،واننا
«مالقون أعظم انتصار ألعظم صبر في التاريخ».
وحيا واكيم في كلمته المقاومين األبطال المنضوين
ضمن تشكيالت نسور الزوبعة وك ّل المقاومين وأبطال
الجيش الشامي الذين يقاتلون اإلرهاب على أرض الشام،
ويستشهدون دفاعا ً عن وجودنا وعن عزة وكرامة األمة.
وأكد واكيم العزم على مواصلة مسيرة النضال ،حتى
تحقيق الغاية التي نصبو اليها.
سبق االحتفال جلسات أداء القسم لمجموعة من
المنتمين الجدد.

مركبتا
ال�شامي :ب�إرادة ال�صمود والمقاومة
نتغ ّلب على ّ
كل التحديات
أحيت مديرية مركبتا التابعة
لمنفذية طرابلس في الحزب السوري
ال��ق��وم��ي االجتماعي عيد تأسيس
الحزب باحتفال في منزل محصل
المديرية جوزيف الشامي حضره
ج��م��ع م��ن القوميين والمواطنين
والطلبة واألشبال.
بداية القى الشاعر لطيف عطية
كلمة ترحيب وت��ع��ري��ف ،ث��م القت
ال��زه��رة شهد ف���داء ال��ش��ام��ي كلمة
األشبال والزهرات.
والقت أملي ع��زار الشامي كلمة
الطلبة ت��ح��دث��ت فيها ع��ن أهمية
دور الحزب وع��ن تمسك القوميين
بمبادئهم واي��م��ان��ه��م بعقيدتهم،
وفعلهم النضالي البطولي من أجل
دفع الويل عن أمتنا.
وق��ال��ت :ف��ي مجتمع الرجعية
والطائفية يصبح الوعي مصدر خطر،
واالنتماء إليه مغامرة كبرى ،إال أ ّننا
تعلّمنا في قاموس الحرية والواجب
والنظام والقوة أ ّنه ال مكان للضعف
وال��خ��وف وال��ت��س � ّرع وال��ف��وض��ى...
ال مكان للجبناء بيننا بل لألقوياء
المؤمنين بالقضية.
إنّ األمم في تحدّيها الوجودي أمام
خيارين؛ إ ّما أن تنقاد للتاريخ ليرسم
لها مصيرها وإ ّم��ا أن تقود التاريخ
إلى حيث تريد مكانتها ومستقبلها.
ونحن اخترنا أن نكون م ّمن يقودون
التاريخ بالعقيدة الصحيحة وثبات
اإليمان متجاوزين المحن والشدائد
والمكائد واالنقسامات...
قال سعاده« :في مثل هذا اليوم
ابتدأت األ ّمة العظيمة تاريخها فهني ًئا
لأل ّمة التي لها تاريخ» ...ونحن نؤكد
أننا نناضل وال نستسلم ونتلهّف
بشوق وعنا ٍد وتصميم ليع ّم شعاع
ٍ
النهضة وننظر إل��ى ال��غ��د كباقي
الرفقاء والرفيقات ،بعيون الحق ألننا
نعلم أننا خشبة الخالص لألمة وأنّ
نهضتنا نبراس الحقيقة للضائعين

التائهين ف��ي ص��ح��ارى ال��ط��وائ��ف
والجهل.

كلمة المديرية

وأل��ق��ى كلمة المديرية ،مذيعها
ع���زار ال��ش��ام��ي ،حيث ق���دّم شرحا ً
حول معاني التأسيس وتحدّث عن
حال األمة ،وضرورة التمسك بارادة
ال��ص��م��ود وال��م��ق��اوم��ة ف��ي مواجهة
التحديات.
كما ت��ح�دّث ف��ي كلمته ع��ن خطة
ال��م��دي��ري��ة ال��ت��ي ت��رم��ي إل��ى تعزيز
التفاعل بين أبناء المتحد والعمل في
سبيل مصلحة البلدة وأهلها.
وقال :تح ّل المناسبة في هذا العام
وأ ّمتنا بحالة ال تحسد عليها من دمار
وإره��اب وحروب نفسية وك ّل أنواع
العنف في أصعب وأدق الظروف ،لكن
ماذا نفعل؟ هل نقف مكتوفي األيدي؟
أم نضيء شموع ومنارات العز ونقدّم
األبطال الشهداء على مذبح األم��ة.
كي تزهر فوق دمائهم الزكية شقائف
النعمان .كم من زم��ن ونحن نقدّم
القرابين نتيجة الوالءات المتضاربة
ال��ى ان جاءنا التأسيس بالعقلية
األخ�لاق��ي��ة ال��ج��دي��دة وال���وض���وح
والنهوض والبناء وتغذية األدمغة
ورص الصفوف وتوحيد األيادي في
ّ
سبيل األمة ونجاجها.

وأشار إلى أنّ أمتنا تواجه أبشع
ال��ح��روب التهجيرية والتقسمية
واإلره��اب��ي��ة منذ «س��اي��ك��س بيكو»
و»وعد بلفور» ،بهدف النيل وحدتنا
وثرواتها وحضارتنا ،ولذلك ما من
خيار أمامنا سوى االنتصار في هذه
المواجهة المصيرية ،وانتصارنا هو
بالعمل والبطولة المؤمنة المؤيدة
بصحة العقيدة ،فويل للمستسلمين
الذين يرفضون الصراع فيرفضون
البطولة والحرية.
وت��اب��ع ق��ائ�لاً :إنّ أرق���ى معاني
ال��ت��أس��ي��س ه��و ال��وع��ي وال��ن��ض��ال
والعمل ال���دؤوب لمصلحة سورية
التي هي مصلحتنا ومصلحة متحدنا
كما نراها نحن وه��ذا يأتي بالعمل
والتخطيط في شتى الميادين.
وأف���رد ف��ي كلمته ح � ّي��زا ً لشؤون
وشجون المتحد االجتماعي ،مشدّدا ً
على أنّ تاسيس الحزب فعل إيمان،
ولذلك نحرص على أنّ يكون دور
المعلم في مدرسة هذه البلدة دورا ً
بنا ًء لبناء جيل جديد محصن بالعلم
واألخالق .وأهمية الدفع قدما ً لتعزيز
وتفعيل دور نادي البلدة ،مع التنويه
بنشاطاته المتعدّدة ،والدفع ايضا ً
بعمل التعاونية الزراعية ،كما تحدّث
عن أهمية البدء بمشاريع اإلنماء في
البلدة.

ندوة في ع ّمان عن «�سعاده والق�ضية الفل�سطينية»
تنظمها جمعية مناه�ضة ال�صهيونية والعن�صرية
تنظم جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية ندوة في العاصمة األردنية ع ّمان بعنوان «أنطون سعاده
والقضية الفلسطينية» يحاضر فيها د .عزمي منصور للتعريف بموقف هذا المفكر والقائد الوطني والقومي الكبير
من القضية الفلسطينية واليهود والصهيونية.
وأوردت الجمعية مع الدعوة نصا ً لسعاده مقتطفا ً من الموقع الرسمي للحزب السوري القومي االجتماعي
جاء فيه:
«نبّه الزعيم في خطابه الشهير في أوائل سنة  ،1933في افتتاح نادي الطلبة الفلسطينيين في الجامعة
األميركانية ،إلى الخطر اليهودي على جنوب سورية ،ودعا إلى وحدة العمل السوري القومي في فلسطين .وفي
سنة  ،1937عندما أفلت سماحة مفتي فلسطين (الحاج أمين الحسيني) وف ّر إلى بيروت ،زاره الزعيم مهنئا ً
بسالمته ومرحباً .وفي تلك الزيارة استوضح الزعيم من المفتي وجود خطة مرسومة للعمل في فلسطين ،وأبدى
رأيه في الخطر اليهودي وكيفية العمل الناجح ،وأعلن استعداد الحزب السوري القومي االجتماعي لالشتراك في
محاربة الخطر اليهودي».
تقام المحاضرة في مق ّر الجمعية الكائن في اللويبدة ،شارع قدري طوقان ،العمارة رقم  ،12الطابق األول،
مقابل دائرة االختبارات واالمتحانات ،وذلك غدا ً السبت الموافق  2015/12/12الساعة السادسة مسا ًء
والدعوة عامة.

