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منفذية عكار في «القومي» �أحيت ذكرى �شهداء مجزرة حلبا

حكم :بد�أت المجازر في حلبا وت�ستكمل اليوم في حلب التي �ستبقى منارة ال�شرق بالرغم من القتل والتدمير

أمام نصب الشهداء في حلبا
أحيت منفذية عكار في الحزب السوري القومي االجتماعي الذكرى
السنوية الثامنة لشهداء مجزرة حلبا ،بحفل وقداس أقيم في كنيسة
القديس باسيليوس األرثوذكسية في حلبا.
حضر الحفل إلى جانب عوائل الشهداء المندوب السياسي للحزب في
الشمال زهير حكم ،أعضاء هيئة المنفذية ،رئيسة مؤسسة رعاية أسر
الشهداء نهال رياشي ،ممثلوون عن األحزاب والقوى الوطنية .وحشد
كبير من القوميين واألهالي.
وبعد الصالة ألقى كاهن الرعية األب فؤاد مخول عظة تحدّث فيها عن
معاني الذكرى.
ثم ألقى حكم كلمة مركز الحزب أعرب في بدايتها عن الحزن الشديد في
هذه الذكرى األليمة ،حيث فقدنا ثلة من أع ّز الرفقاء وأنبل البشر ،الشهيد
مخايل الشاب الهادئ الرصين الوفي ،والشهيد أحمد نعوس الواعد
الذكي المتحرك الدائم نحو التقدّم ،وبقية الشهداء األبطال الذين وقفوا
وقفة العز في الدفاع عن مركز الحزب في حلبا ،ليس ألنه بناء يُعبد ،بل
والرقي والتقدّم واإلنسان الجديد
ألنه يشكل طليعة الوعي والحضارة
ّ
في هذه المنطقة العزيزة ،ومركز الحزب في حلبا هو عنوان كبير في
نبذ الطائفية والعرقية والمذهبية البغيضة ،إنه يمثل وحدة الحياة في
المجتمع ووحدة المواطنين في الدولة.
والتعصب
أضاف حكم :لقد شكلت مجزرة حلبا أولى مجازر اإلرهاب
ّ
في بالدنا السورية ،حيث امتدّت هذه المجازر اليوم لتطال الجميع،
باستعمال اإلرهابيين للقيام بأبشع أنواع التدمير والقتل واالنتقام والثأر
من المواطنين اآلمنين في حلب ،ال لشيء إال ألنّ حلب قد خيّبت آمالهم ولم
تمش معهم في حقدهم األسود ،حلب قلعة الحضارة اإلنسانية وموئل
والتعصب
التن ّوع والحداثة ال تستطيع أن تكون في خط الجهل والرجعية
ّ
األعمى بل هي منارة للشرق وستبقى رغم القتل والمجازر الرهيبة.
وأكد حكم أنّ حزبنا هو حزب الوحدة االجتماعية ،هو حزب إلغاء
الحواجز بين مختلف الطوائف والمذاهب ،لذلك فهو دائما ً في الصفوف
األول��ى للدفاع عن وح��دة األم��ة على تن ّوعها ،وللحفاظ على نفسيتها
األصيلة الغنية بتراثها المجيد.
يقول سعاده« :ليس عارا ً أن ننكب ولكن العار أن تح ّولنا النكبات من

رجال أقوياء إلى رجال ضعفاء» ،وبالفعل فإنه بعد النكبة الكبيرة التي
أل ّمت بنا في حلبا ،استعاد الحزب في هذه المنطقة مركزه ودوره في
الحياة الوطنية وفي صيانة األخوة القومية ،فحزب الوحدة االجتماعية
ال يُهزم رغم المأساة واأللم ،وال يتراجع أمام الصعاب ألنه أمل الناس ك ّل
الناس في قبول اآلخر والحداثة والتقدّم.
وتابع حكم قائالً :بثبات كبير يعمل الحزب على الوقوف ض ّد اإلرهاب
في ك ّل بقعة يتواجد فيها القوميون في الشام ،وذلك للدفاع عن الوجود
الحضاري لهذا الشعب العظيم وللحفاظ على الهوية السورية ض ّد
الجحافل البربرية اآلتية من الصحاري وال��ب��داوة ومن وراء كيليكيا
اسكندرون السوريتين ،والمعارك المستمرة هي استكمال لما بدأه اإلرهاب
في لبنان ،حيث كانت مجزرة حلبا أولى ضحايا اإلرهاب واإلرهابيين،
فالصمود الوطني والقومي وصمود الجيش اللبناني هو ال��ذي دحر
المؤامرة في لبنان ،ويتابع الجيش السوري البطل وق��وى المقاومة
دحرها في الشام ،وسنستم ّر بنضالنا رغم الصعاب فإننا «مالقون أعظم
انتصار ألعظم صبر في التاريخ».
وختم حكم كلمته بتقديم التعازي لذوي الشهداء باسم رئيس الحزب
األمين أسعد حردان وأعضاء القيادة المركزية.
بعد ذلك ،ت ّم وضع األكاليل على ضريح الشهيد مخايل سليمان ،وعلى
النصب التذكاري للشهداء.

 ...والطلبة يحيون الذكرى

بدورها أحيت مديرية الطلبة التابعة لمنفذية عكار في الحزب السوري
القومي االجتماعي الذكرى الثامنة لمجزرة حلبا في باحة مكتب المنفذية
ـ حلبا.
وأضاء الطلبة الشموع عن أرواح الشهداء األبطال الذين قدّموا دماءهم
دفاعا ً عن النهضة الواعية في وجه الهمجية اإلرهابية البربرية .وهم
المؤمنون بقضية توازي وجودهم.
وعاهد الطلبة الشهداء على بذل ك ّل نفيس من نفس وجهد وعطاء،
إلكمال مسيرتهم النضالية .مؤمنين بأنّ تضحيتهم ستزهر شقائق نعمان
تجسد البطولة والصراع الواعي المؤيد بصحة العقيدة.
ّ

حكم يلقي كلمته

