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تحيي ذكرى ا�ست�شهاد �سعاده
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الخراط :ال�صمت العربي والدولي �إزاء ما تتع ّر�ض له غ ّزة
ي�صل ّ
حد الم�شاركة في العدوان

أحيت منفذية المتن الشمالي في الحزب السوري القومي
االجتماعي مناسبة يوم الفداء ،ذكرى استشهاد باعث النهضة
الزعيم أنطون سعاده ،فأقامت حفل عشاء في مطعم «روايوم» ـ
رومية ،حضره وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب،
الوزير السابق فادي عبّود ،النائبان السابقان د .كميل خوري
لحود ،رئيس مجلس القضاء األعلى السابق القاضي
وإميل إميل ّ
غالب غانم ،مدير عام وزارة العمل السابق رتيب صليبا ،العميد
رشيد طعمة ،رجل األعمال جورج عبود ،إضافة إلى رؤساء بلديات
وأعضاء مجالس بلدية ومختارين من بلدات المتن ،وممثلين عن
التيار الوطني الحر وحزب البعث ،وفاعليات ومواطنين.
كما حضر أعضاء مجلس الع ُمد :حسان صقر ،وائل الحسنية،
د .ميشال نخلة ،فارس سعد ،ميسون قربان ،سامي أبو فواز،
ود .لور أبي خليل ،عضو المجلس األعلى النائب السابق غسان
األشقر ،المندوب السياسي لجبل لبنان الشمالي نجيب خنيصر،
وعضوي المكتب السياسي مسعد حجل وجودت بطرس ،مدير
دائ��رة المحامين ريشار رياشي ،رئيسة مؤسسة رعاية أسر
الشهداء نهال رياشي ،منفذ عام المتن الشمالي سمعان الخراط،
منفذ عام كسروان ربيع واكيم ،منفذ عام الضاحية الشرقية
أنطون يزبك ،منفذ عام المتن األعلى د .عادل حاطوم ،منفذ عام
نيجيريا نزيه السوقي ،أعضاء هيئات منفذيات ومسؤولين
وقوميين.

استه ّل الحفل بقصيدة للشاعر القومي عماد المنذر .وألقى
الخراط كلمة أش��ار فيها إلى حال األم��ة ،الفتا ً إلى أن العراق
يتع ّرض لحرب تستهدف تدميره وتقسيمه على أيدي «داعش»
والقوى المتطرفة .كما أن الشام تتع ّرض منذ أرب��ع سنوات
لهجمة شرسة تقودها «إسرائيل» ومعها الغرب وبعض العرب،
وهؤالء أرسلوا إلى الشام ك ّل أوباش العالم وإرهابييه تحت
ّ
وسخروا آبار نفطهم إلسقاط سورية.
عنوان المعارضة،
وقال الخراط ،أما جرح فلسطين ،فهو الجرح الدامي دائما ً
وأب��داً ،وفلسطين بكل مدنها من غ�� ّزة إلى الضفة إلى القدس
تتع ّرض لحرب صهيونية إب��ادة ،وسط صمت عربي ودولي
يصل إلى ح ّد المشاركة في قتل أبناء شعبنا في فلسطين.
أضاف :عجبا ً على جامعة عربية لم يعد لديها شغل شاغل
إال تدمير سورية .فهذه الجامعة تجتمع ألف مرة لتح ّرض على
سورية ،لكنها عاجزة عن عقد اجتماع واحد إلدان��ة العدوان
الصهيوني الوحشي على غ ّزة وفلسطين ،وهذا يدل على أن
ّ
ي��رف لها جفن من أج��ل فلسطين ودم��اء
الجامعة العربية ال
الفلسطينيين ،ألن وظيفتها باتت تقتصر على خدمة مصالح
دول معروفة تعمل لحساب «إسرائيل».
واعتبر الخراط أن لبنان تتآكله الطائفية والمذهبية ،وتنهشه
األطماع الفردية وأنانية السياسيين ،وترسم حدود والياته
المذاهب من مشايخ وكهنة .فالخطاب التحريضي الطائفي فيه
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وتم�سكنا بمبادئنا
دند�ش :بت�صميمنا ّ
�سائرون �إلى الن�صر الأكيد

مباح والعمالة وجهة نظر ،والقيَم فيه ُفقدت واستشرى الفساد
حتى أمست الضمائر وديعة في خزائن البنوك.
وتابع الخراط سائالً :عن أيّ لبنان أحدثكم وأيّ لبنان أصفه
لكم ،تعدّدية ،ثقافة ،حضارة ،تآخي ،وحدة؟ أم عن التشرذم،
والتصحر الثقافي ،والعصر الحجري ،والتشتت والحقد الدفين
والكره والتآمر؟
وقال :أط ّل علينا الثامن من تموز هذا العام والدمار يلف ك ّل
األمة .فالمؤامرة كبيرة فهي مؤامرة تفتيت ،تشرذم ،تدمير.
والصراع قائم وهو صراع بين الخير والشر ،بين إنساننا
والجاهلية ،بين الفكر والغريزة ،بين الوطني والعميل ،بين
مؤمن بالحاضر والمستقبل ،وبين قاطن في أقبية الماضي.
لذا نحن اليوم أكثر إصرارا ً من ذي قبل ،على إرساء فكر سعاده
ومناقبيته ،ألنها وحدها خالص اإلنسان في ب�لادي ،وحدها
تعاليم سعاده ،وح��ده الحزب السوري القومي االجتماعي،
عابر للطوائف والمذاهب نحو بناء إنسان جديد يقبل اآلخر على
قاعدة االنتماء القومي.
توجه بالتحية إلى الشهيد المؤسس
وإذ شكر الحضور،
ّ
أنطون سعاده وكل الشهداء ،وحيّا الجيش في الشام والعراق
ولبنان ،والمقاومين والنسور في فلسطين ولبنان ،مشددا ً على
ضرورة االستمرار في معركة اجتثاث االرهاب ومقاومة االحتالل
الصهيوني.

أحيت منفذية الهرمل في الحزب
السوري القومي االجتماعي ذكرى
استشهاد باعث النهضة الزعيم
أن��ط��ون س��ع��ادهِ ،باحتفال أقامته
في مكتب المنفذية ،بحضور المنفذ
ال��ع��ام هند دن��دش وأع��ض��اء هيئة
المنفذية ،عضوَيْ المجلس القومي
أحمد أي��وب وغ��س��ان ع���واد ،م��دراء
ال��م��دي��ري��ات ،وجمع م��ن القوميين
والمواطنين.
افتتح االحتفال بالنشيد الحزبي،
ثم ألقت عريفة االحتفال نبال دندش
كلمة من وحي المناسبة ،تال بعدها
ناظر المالية فادي نزها بيان عمدة
اإلذاعة واإلعالم.
وألقت دن��دش كلمة رأت فيها أنّ
القوميين االجتماعيين أخ���ذوا من
الثامن من تموز ال��ق��دوة النضالية
فمارسوا البطولة المؤيدة بصحة
العقيدة ،وحفل ت��اري��خ ه��ذه األم��ة
بالبطوالت ،وه��ا نحن نسير على
درب المؤسس بعيدا ً عن المنافع
الشخصية واألن��ان��ي��ة والطائفية
والتبعية.
وأض���اف���ت دن�����دش« :ي���ا أب��ن��اء
الحياة» ،هكذا نادانا المعلّم ،ولم يرد
لنا أن نكون أبناء العيش الرخيص
بمنافعه الضيقة ،بل أرادنا أن نكون

دندش تلقي كلمة المنفذية
منارة األمة ،ندافع عن حقوقها على
درب الصراع الطويل من أجل ع ّزة
س��وري��ة وأب��ن��اء س��وري��ة ف��ي تتابع
أجيالها ،وعلى رغم الهجمة الشرسة
التي تتع ّرض لها ب�لادن��ا ،من قبل

الصهاينة وقوى التط ّرف واإلرهاب،
فإننا بتصميمنا وتمسكنا بمبادئنا
وحقنا القومي سائرون إلى النصر
األكيد مهما كبرت التحديات ومهما
عظمت التضحيات.

 ...ومديرية م�شغرة تقيم حواجز مح ّبة

وقفة ت�ضامنية مع جورج عبد اهلل �أمام ق�صر ال�صنوبر
ّ
نظمت الحملة الدولية لالفراج عن
األسير في السجون الفرنسية جورج
ابراهيم عبد الله ،اعتصاما ً بعنوان
«ال��ح��ري��ة وال��ع��دال��ة وال��م��س��اواة»،
قبالة قصر الصنوبر ،تزامنا ً مع حفل
االستقبال الذي يقيمه سفير فرنسا
باتريس ب��اول��ي ،بمناسبة العيد
ال��وط��ن��ي ل��ب�لاده .و ُرف��ع��ت الفتات
ش��دّدت على حتمية حرية جورج
ع��ب��د ال��ل��ه ،وه��ت��ف المعتصمون:
«الحرية لجورج» ،وسط األناشيد
الحماسية.
وص���ودف م���رور وزي���ر التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب
أم��ام قصر الصنوبر ،فانض ّم إلى
المعتصمين ،وح��يّ��ا وقفتهم مع
م��واط��ن لبناني قضى ف��ي السجن
الفرنسي أكثر من  30سنة ،وأصدر
القضاء الفرنسي م ّرات عدّة قرارات
باالفراج عنه ،ثم خالفت الحكومة
الفرنسية هذه القرارات ولم تنفذها.
واع��ت��ب��ر ب��و ص��ع��ب أنّ ال��دول��ة
��ص��رة بحق ج��ورج،
اللبنانية م��ق ّ
ووعد بتوجيه سؤال إلى الحكومة
عن مصير اللجنة المكلفة متابعة
هذا الملف .ورأى أن موضوع جورج
عبد الله إنساني ويجب حلّه .داعيا ً
ج��م��ي��ع المعتصمين إل���ى توقيع
عريضة في ه��ذا الشأن ،وتقديمها
إلى رئيس الحكومة تمام سالم.

وعقب ذلك ،تدخلت شقيقة جورج
فانتقدت أداء الحكومة الحالية
والحكومات السابقة لجهة التعاطي
مع هذا الموضوع ،وقالت« :جورج
ناضل من أج��ل قضايانا العربية،
والحكومة لم تسأل عنه ،ولم تهتم.
لقد قطع الرئيس الفرنسي العالقات
مع دول��ة المكسيك من أج��ل قضية
امرأة لديها محل دعارة .أما حكومتنا

التي وافقت في بياناتها الوزارية
على النضال فال تهتم بمناضليها».
منسق الحملة الزميل بسام
وقال ّ
القنطار« :ك��ك��ل ع��ام ف��ي مثل هذا
اليوم ،نقف أمام قصر الصنوبر في
بيروت ،تضامنا ً مع جورج عبد الله.
إن ج��ورج هو العيد والوطن ،وهو
ع��ن��وان الحرية واإلخ���اء والعدالة
والمساواة لنقول لفرنسا ،إن بقاء

مناضل لبناني أكثر من  30سنة في
سجونك هو وصمة عار لمن يرفعون
لواء الحرية والعدالة والمساواة».
واعتبر «أنّ جورج سجين أميركا
وإسرائيل في السجون الفرنسية،
ف�لا استقالل لفرنسا ع��ن التبعية
العمياء لالدارة األميركية إال بإطالق
سراح جورج من السجن».
وتوجه إلى الحكومة اللبنانية
ّ

ورئ��ي��س��ه��ا ت��م��ام س�ل�ام وال��ل��ج��ن��ة
الوزارية المكلفة متابعة ملف جورج
عبد الله بالقول« :الحكم استمرارية،
وبقاء جورج في السجن إدانة لكم يا
معالي ال���وزراء وال��ن��واب والقضاة
والضباط والعسكر ،فأنتم تأتون
اليوم إلى مقر السفير الفرنسي ،ولم
نسمع منكم كلمة تضامن واحدة في
قضية ج��ورج ،فهذا ع��ار وامتهان
للكرامة الوطنية اللبنانية».
وأض�����اف« :ن��ح��ن ال���ي���وم أم���ام
استحقاق مصيري ،إذ تقدم جورج
ب��ال��ط��ل��ب ال��ت��اس��ع إلط�ل�اق س��راح
مشروط .وفي أيلول ستعقد جلسة،
وس��ي��ن��ط��ق ال��ق��اض��ي ل��ي��ق��ول نعم
لالفراج عن جورج ،وسيقدّم النائب
العام الفرنسي طعنا ً بإطالقه».
وس��أل« :هل سترضون أن يبقى
ج��ورج في السجن وأن يفشل قرار
اإلف���راج عنه للمرة التاسعة؟ إن
ج��ورج ال��ذي حمل راي��ة الدفاع عن
لبنان وراية فلسطين ،ها هو اليوم
يهتف مع كل فلسطين التاريخية
وغزة المقاومة».
وختم« :إن ص��ورة ج��ورج تظلل
كل أحرار العالم ،وترفع فوق أعالم
كل السفارات وك��ل التابعين وكل
حملة أوس��م��ة ال��ش��رف ،ال��ذي��ن هم
بال شرف وال كرامة ،من دون حرية
جورج عبد الله».

�ضهور ال�شوير تك ّرم ن�ساء رائدات
ّ
نظمت بلدية الشوير ـ عين السنديانة نهارا ً خاصا ً بالمرأة في
إطار مهرجاناتها السنوية ،بمشاركة عدد من الجمعيات الناشطة
في هذا الحقل ،برعاية وزير التربية والتعليم العالي الياس بو
صعب .ويهدف إلى تسليط الضوء على إبداع المرأة اللبنانية
في المجاالت المهنية مع اهتمامها بالنشاطات الفكرية والثقافية
واالجتماعية وإبراز دورها األساس في تنشئة األجيال وتربيتها.
وللمناسبة ،أقيم احتفال حضره النائب نبيل نقوال ممثالً رئيس
تكتل التغيير واالص�لاح النائب العماد ميشال عون ،المندوب
السياسي للحزب السوري القومي االجتماعي في المتن الشمالي
نجيب خنيصر ممثالً رئيس الحزب النائب أسعد حردان ،الوزير
السابق بشارة مرهج ،النائب السابق أنطوان حداد ،العقيد داني

صقر ممثالً قائد الجيش العماد جان قهوجي ،المقدّم جوزف مسلّم
ممثالً مدير عام قوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص،
وشخصيات سياسية وحزبية واجتماعية وفاعليات المنطقة.
بعد استعراض لسيدات قوى األمن والصليب األحمر وكشافة
التربية الوطنية ـ فوج الشوير األول ،ألقى رئيس البلدية حبيب
جوكا مجاعص كلمة قال فيها« :نقف هنا اليوم لنقول لكل امرأة
تحدّتها الظروف فتصدّت لها وخلقت من ضعفها قوة إيجابية،
نحن معك .لك ّل امرأة غدرها شبح الموت وسرق ضحكتها فتكابرت
عليه وق ّررت الوقوف شامخة بدل االنكسار ،نحن معك .لك ّل امرأة
تعبت في تنشئة أجيال على مبادئ راسخة واجتهدت في الشأن
العام ،لكل امرأة تقول كلمة حق وتتنفس حرية ،نحن معك».

أحيـت مديرية مشغـرة التابعـة لمنفذيـة البقـاع
الغربـي في الحزب ال��س��وري القومي االجتمـاعي
ذك��رى استشهـاد باعث النهضـة الزعيم أنطــون
سعـاده بإقامـة حواجز محبّة شارك فيها جمع من

القومييـن والمواطنيـن واالشبـال والطلبـة ،و ّزع
خاللهـا األشبـال والطلبـة منشورا ً يتض ّمـن أق��واال ً
للزعيـم .كمـا أضيئـت الشمـوع على سطح مبنى
مكتب المديرية وشرفاته ومحيطه.

 ...ومديرية �أداليد ّ
تنظم احتفا ًال
أحيت مديرية أداليد المستقلة في
الحزب السوري القومي االجتماعي
ذكرى استشهاد باعث النهضة الزعيم
أنطون سعاده ،باحتفال أقامته في
منزل مد ّرب المديرية عماد حنوش.
حضر االحتفال مدير المديرية
ج����ورج أش��ق��ر وأع���ض���اء ال��ه��ي��ئ��ة،
وجمع م��ن القوميين والمواطنين
وعائالتهم .وألقى أشقر كلمة رحب
فيها بالحضور ،وتحدث عن معاني
ال��ث��ام��ن م��ن ت��م��وز وم���ا تمثله من
وقفة ع�� ّز ف��ي مواجهة المتآمرين،
خصوصا ً أنها كانت محطة مفصلية
في تاريخنا زادتنا تمسكا ً بحزبنا
وعقيدتنا ومبادئنا.
ث��م أل��ق��ى م��ذي��ع المديرية حسن

غمراوي كلمة تحدث فيها عن معاني
��ص مقالة األدي��ب
المناسبة ،وت�لا ن ّ

القومي سعيد تقي الدين «حدثني
الكاهن الذي ع ّرفه».

�صور ...من �شارع للم�شاة �إلى ملتقى للت�ضامن
ثم ألقى بو صعب كلمة قال فيها« :إن ضهور الشوير تؤمن
بدور المرأة ألن الله خلق المجتمع في ت��وازن ،فكان نصفه من
النساء ونصفه اآلخر من الرجال ،وهذا التوازن لم يأت من العبث،
أما في االدارة في لبنان فاننا نفتقد هذا التوازن لذلك نحن نفتقد
نصف طاقتنا ،وإذا لم نحقق التوازن في الطاقات ،فإننا نفتقد
نصف طاقتنا االقتصادية ألننا نتخلى عن النصف اآلخر في هذا
الوطن ،كما نفتقد التوازن في الحكومة وفي مجلس النواب ألننا
عندما نبحث في المشاكل التي نواجهها ،خصوصا ً المشاكل التي
تتعلق بالتربية وهي مشاكل تعنى بها المرأة أكثر من غيرها،
نفتقد نصف التفكير في عقل المرأة .وأه��م من ذلك نفتقد قلب
المرأة ،ألنّ بعض المصالح الوطنية بحاجة إلى عطف ال يأتي إال
من قلب المرأة».
وختم« :في اعتبارنا ،إن ضهور الشوير هي بلدة الحق والخير
والجمال ،والرجل والمرأة يمكن أن يكونا شريكين بالحق والتفكير
من أجل الحق ،أما في الجمال فإننا نسلّم ،وفي الخير أيضا ،نسلّم
للمرأة».
بعد ذلك ُقدّمت دروع تقديرية للجمعيات المشاركة في ورش
العمل واالض���اءة على إنجازاتها المتواصلة وتكريم سيدات
رائدات كل في مجالها ،استهلت بتكريم البروفسورة رانيا أبو خير
التي غيبها الموت قبل هذا االحتفال ،كما ُك ّرمت مي الخليل عن فئة
المرأة والرياضة ،فيرا ي ّمين عن فئة المرأة والسياسة ،ماغي بو
غصن عن فئة المرأة والفنون ،لينا جبران عن فئة المرأة واالرادة
الصلبة ،مريم صوايا وصباح مجاعص عن فئة المرأة والتعليم،
ميشلين مجاعص عن فئة المرأة والشأن العام وهيفا الشدراوي
عن فئة المرأة واالغتراب.
وتخلل االحتفال مشاركة فنية لكارول عون ومحطات فنية
مع ضيوف الشرف الممثلة ليليان نمري والفنانة ساندرا كالرك
وفرقة إيلي فليحان للرقص.
وكان هذا النهار قد انطلق مع مهرجان منتدى بنت األرز في
بلدة ضهور الشوير في مركز الشوير الثقافي واالجتماعي التابع
للقصر البلدي ،باالشتراك مع رئيسة المنتدى الشاعرة جاندارك
سعيد الحائزة جائزة عالمية وهي المرتبة االولى في يوم المرأة
العالمي لعام  2014باالشتراك مع عدد من الشاعرات .كذلك
ألقيت محاضرة عن انخراط المرأة في السلك العسكري مع سيدات
الجيش ومحاضرة أخرى للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
واختتم النهار بسباق على ضوء القمر في أحراج ضهور الشوير
باالشتراك مع ماراتون بيروت وبسهرة نار وبرنامج فني.

محمد أبو سالم
كما كل ليلة سبت ،قامت بلدية صور بتخصيص شارع
جادة الرئيس نبيه ب ّري للمشاة فقط ،واحتشد األهالي على
الرصيف والشارع ،وتف ّننوا بهواياتهم وبرزوا بحضورهم
ال��ذي مأل كل زاوي��ة هناك ،فكان لجمعية الفرح االعالمية
االجتماعية بالتعاون مع المجلس البلدي للفتيان دور كبير
في رسم البسمة على وجوه الجميع من خالل تفعيل الشارع
وتنشيطه بإشراف س��ارة السوقي التي تسعى من خالل
المجلس البلدي للفتيان إلى تعزيز مفهوم المدن الصديقة
لألطفال ،فكانت ورش العمل المتنوعة التي طاولت فئة كبيرة
من األطفال ،مثل تواجد الشخصيات الكرتونية ،رسم على
الوجوه ،Man walker ،تلوين ورسم لوحات فنية على
األرض ،سحر لألطفال مع الساحر ميسكا ،وألعاب تقليدية
بالحبل وغيرها.
كما كان للفن مكانه من خالل معرض الصور للفنان رضوان
الفرخ ،وأقام موقع صوت الفرح مسابقة توقع الفريق الرابح

في كأس العالم ،وتخلل األجواء بيع غزل البنات والبوشار
وتوزيع شراب الجالب مجاناً.
ٌ
إال أنّ لهذه الليلة بالذات ،كان ٌ
مختلف عن السابق،
نبض
إذ جمعت بين كل ضحكة غصة ،وبين كل خطوة ألما ً لشعب
لطالما ذاق األسى.
هي غزة التي حجزت أفكارنا بمرارة العدوان عليها ،فما كان
من جمعية الفرح إلاّ أن أنارت الشموع ووقفت وقفة تضامنية
مع الشعب الفلسطيني في غزة ،شارك فيها جميع الحاضرين
من األهالي ليعبّروا عن موقفهم الرافض ك ّل ما يجري من ظلم
واعتداء غير انساني ،مطالبين بالتحرك لنصرة المظلومين.
وكعادته في كل أسبوع قام رئيس بلدية صور المهندس
حسن دب��وق يرافقه رئيس لجنة اإلع�لام المحامي خضر
عكنان بحضور المدير العام القاضي عرفات شمس الدين
بجولة تفقدية على طول الشارع ،وأب��دى تضامنه الكامل
مع غ ّزة وفلسطين ،وحيّا مبادرة األهالي معتبرا ً أن المقاومة
من لبنان إلى فلسطين واحدة في سبيل تحرير كامل التراب
الفلسطينيالغالي.

