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حمليات �سيا�سية

م� ّؤ�س�سة رعاية �أُ َ�سر ال�شهداء وذوي االحتياجات الخا�صة ّ
تنظم ع�شاءها ال�سنوي بح�ضور حردان

روحانا :قدرنا موا�صلة الن�ضال في مواقع الع ّز القومي للق�ضاء على ّ
كل احتالل و�إرهاب

سر الشهداء
أقامت مؤسسة رعاية أ ُ َ
وذوي االح��ت��ي��اج��ات ال��خ��اص��ة في
الحزب السوري القومي االجتماعي،
حفل عشاء حاشدا ً في مطعم «برج
الحمام» في برمانا ـ المتن الشمالي،
حضره رئيس الحزب النائب أسعد
ح�����ردان ،وع����دد م��ن ال��م��س��ؤول��ي��ن
المركزيين وشخصيات وفاعليات
سياسية وحزبية واجتماعية.
اس ُته ّل الحفل بكلمة تعريف ألقتها
مي األع��ور ،وأك��دت فيها أنّ الحزب
السوري القومي االجتماعي حزب
ص��راع ومقاومة ،ومن الطبيعي أن
يقدّم الشهداء والتضحيات في سبيل
الدفاع عن األم��ة ووحدتها .مشدّدة
سر الشهداء واالهتمام
على أنّ رعاية أ ُ َ
بالجرحى ،مسؤولية وأم��ان��ة في
أعناقنا جيالً بعد جيل.
القس معن بيطار كلمة ث ّمن
وألقى
ّ
فيها عاليا ً تضحيات الشهداء ،وأثنى
على دور الحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي في مختلف الميادين.

عبا�س :التثبيت ّ
حق
ولتتح ّمل الدولة م�س�ؤولياتها

استقبل عميد التربية والشباب في الحزب السوري القومي االجتماعي عبد
الباسط عباس ،وفدا ً من اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين برئاسة حمزة
منصور ،وجرى خالل اللقاء تداول في مطالب األساتذة المتعاقدين المحقة.
وسلّم الوفد عباس مذ ّكرة تشرح معاناة المتعاقدين الثانويين ،والغبن
سني عطائهم .وتؤ ّكد على ضرورة العمل في سبيل إجراء
الالحق بهم على مدى
ّ
مباراة واحدة لجميع المتعاقدين من دون استثناء ،تأخذ بعين االعتبار أوضاع
المتعاقدين وظروفهم والخدمات التي قدّموها والعمر الذي قضوه في التعليم،
والخبرة .خصوصا ً أنّ فئة كبيرة منهم لم تتقدّم أليّ امتحان ألسباب عدّة ،وأنّ
قسما ً منهم ام ُتحن بمواد هي غير المواد التي تعلّمها أو علّمها.
وشدّدت المذكرة على أهمية دور الحزب السوري القومي االجتماعي وسائر
األحزاب والقوى في دعم قضية المتعاقدين الثانويين وإنصافهم ،ألنها قضية
عادلة ومح ّقة.
وأ ّكد عباس أنّ الحزب السوري القومي االجتماعي يقف بق ّوة إلى جانب ك ّل
قضية مح ّقة ،ويرى ضرورة تحقيق مطالب المتعاقدين الثانويين وإنصافهم،
ألنهم على مدى سنوات طويلة بذلوا الوقت والجهد في مجال التربية التعليم،
ولذلك فإنّ التثبيت ّ
حق من حقوقهم ،وال يجوز تحت أيّ عنوان أو اعتبار إهمال
قضيتهم.
وأ ّكد عباس ضرورة إيجاد الحلول الالزمة لك ّل القضايا التي تحتاج إلى
حلول ،وإعطاء كل ذي ّ
حق حقه ،فهناك مصير عائالت كثيرة مرتبط بك ّل قضية
عالقة ،والمطلوب أن تتح ّمل الدولة مسؤولياتها وتبادر إلى حسم ك ّل الملفات،
والشروع في إعداد صيغ ومعايير للوظيفة العامة بحسب حاجة مؤسسات
الدولة وإلغاء وضعية التعاقد التي تصطدم دائما ً بالعقبات.
وختم عباس مؤ ّكدا ً للوفد وقوف الحزب إلى جانب مطالبهم ،حتى الوصول
إلى حلول مرضية تقضي بتثبيتهم وحفظ حقوقهم.

«قريتي» تت�ضامن مع الجي�ش
األعور

بيطار

العيد

رياشي

روحانا

ونرى أننا قادرون على االضطالع بها
والسير نحو األمام».

القومي إلنقاذ شرف أمتنا والحفاظ
ّ
على ّ
حق شعبنا في الحريّة والسيادة
والحياة الكريمة العزيزة».
وتوجهت رياشي إلى الحاضرين
ّ
قائلة« :ليس إلاّ ك��م مساعدا ً ومعينا ً
للمؤسسة ،ول��ي��س إال إمكانياتنا
الحزبية المتواضعة ،رديفا ً أوحد،
حتى تكتب لنا قدر ٌة على االستمرار،
وإمكانية على مجابهة الضروريات
المتضاعفة ،بعد البركان الهائج
�ب يزلزل بُنانا ومستقبلنا
ال��ذي ه� ّ
وم��ص��ي��رن��ا ،وال���ذي وق��ف رفقاؤنا
األب��ط��ال إزاءه ،ي��ص �دّون أذاه ع ّنا،
ويُبعدون خطره الداهم عن بيوتنا
وقرانا وأهلنا وعائالتنا ،حتى يبقى
ألمتنا وشعبنا وجههما الحضاري
الثقافي الراقي.
وتابعت« :نحن من عرقنا نجمع،
وم���ن تعبنا ن��ج��م��ع ،وم���ن توفير
عائالتنا نجمع ،كي نبقي على األمل
س���ر التي فقدت
والثقة ل��دى تلك األ ُ َ
معيلها وم��د ّب��ره��ا ،ف��ك��ان ال��ح��زب،
وأنتم أيها الشرفاء ،مرجعها ومعيلها
ومدبّرها ،وكنتم العون لنا لكفالة
ع��د ٍد من األط��ف��ال ومساعدتنا على
مواجهة األعباء المتزايدة في شامنا
الحبيبة».
وإذ شكرت رياشي ك ّل المعطائين
وك ّل العطاءات مهما كانت ،اعتبرت
أنّ قطرات الماء على تعدادها ،تش ّكل
سيالً ج��ارف �اً ،ينمو ويكبر بقدر ما
يصب فيه من رواف��د عطاء نفوسكم
ّ
الكريمة وج���ود أي��ادي��ك��م السمحة
البيضاء.
كما شكرت المسؤوالت اللواتي
ال��م��ؤس��س��ة منذ
ت��ح � ّم��ل��ن أع���ب���اء
ّ
تأسيسها ،واللواتي سهرن وتعبن
المؤسسة،
وضحين وحافظن على
ّ
ّ
الصعاب واألزمات،
وال زلن ،على رغم ّ
ك��ي تتم ّكن م��ن القيام بواجباتها
س��ر الشهداء وذوي الحاجات
إزاء أ ُ َ

ال��خ��اص��ة ،وه���نّ ك��ث��ي��رات ،وي���زداد
عددهن وتتنامى عطاءاتهن.

تخوم فلسطين والجنوب نقاوم،
ونكون حيث تتع ّرض أمتنا للتم ّزق
أو االحتالل ،أو لهجمات التتار الجدد
واإلره��اب السافر ،الذي يعبث بأمن
أمتنا في الشام وال��ع��راق ولبنان،
وقد استحضر أدوات االجرام وعصر
االنحطاط ،وه��ا هو يبيد ك� ّل مظهر
حضاري ،إنسانيا ً كان أم عمرانياً،

هذا المشروع الذي استحضر ك ّل
إرهابيّي العالم إلى شامنا الحبيبة،
ف��ي م��ؤام��رة س��اف��رة للقضاء على
معالم التقدّم والحضارة والدولة
المدنية الواعدة ،ومحاولة استبدالها
بقوى اإلرهاب واإلجرام والعودة إلى
عصور الجاهلية وشرائع الغاب.
هذا المشروع الذي رسمته أميركا

المؤسسة
كلمة
ّ

سر
وألقت رئيسة
مؤسسة رعاية أ ُ َ
ّ
الشهداء وذوي االحتياجات الخاصة
�ؤس��س��ة،
ن��ه�لا ري���اش���ي ك��ل��م��ة ال��م� ّ
�رح��ب��ة بالحاضرين،
استهلتها م� ّ

وحده الن�ضال الأ�سلوب ال�ستعادة
تاريخ
الوحدة والحرية ول�صوغ
ٍ
مجيد يليق ب� ّأمتنا
االج��ت��م��اع��ي��ون ،ه���م ال��ص��ادق��ون
ال��ص��ال��ح��ون ال��م��ؤم��ن��ون بصحة
العقيدة ،لم يطلبوا أيّ مقابل ،فال
مقابل في العطاء والوفاء ،وشهداؤنا
حب أرض تدعى سوريا،
قد وقعوا في ّ
لم يف ّكروا بمقدار النصر أو بجدوى
المعركة ،بل قاموا بواجبهم أل ّنهم
أصحاب قضية.
شهداؤنا ال يعرفون الحدود ،لذلك
ال يعرفون حدود التضحية وال حدود
العطاء ،ولنقم نحن كأ ّمهات لنخبر
أبناءنا وك��ج �دّات لنخبر أحفادنا،
إنّ هذه الحدود التي يد ّرسونها في
الكتب ال تعنينا ،ونحن بدم الشهداء
ّ
نخطها .وراء ك ّل
وإرادتنا ووحدتنا
شهيد م��ن الشهداء أه��ل يفتخرون
ب��ه ك�� ّل دقيقة ،وزوج���ات يفتخرن
ب��أزواج��ه��ن ،وشقيقات بأشقائهن،
ألنهم ـ األهل والزوجات والشقيقات،
يعرفون أنه لوال الشهيد لما استم ّرينا
نحن في هذه الحياة».
وختمت بالقول« :م ّني ومن أهالي
سر الشهداء
جميع الشهداء لجمعية أ ُ َ
تحية من قلب ك ّل أ ّم شهيد ،لمواساتكم
لنا وبلسمة جراحنا .فأنتم دعامتنا
بعد فقدان غوالينا .فلنضع الكتف
إلى الكتف ،ولنذهب إلى قلب أ ّم ك ّل
شهيد ،ولنكن عصبة واحدة تحتمي
ببعضها وبعقيدتها لمواجهة ك ّل
آالمها ،وكما قال الزعيم ...« :نحن
نرى في الحياة مصاعب ومتاعب...

ا�ستقبل وفداً من لجنة متعاقدي الثانوي

متوسطا ً وفد اللجنة
عباس
ّ

سر الشهداء
كلمة أ ُ َ

ثم ألقت والدة الشهيد طارق العيد،
سر الشهداء فقالت:
إلهام العيد ،كلمة أ ُ َ
«أنا أ ّم الشهيد ...كأيّ أ ّم شهيد في هذا
الوطن ،جعل منها استشهاد ابنها أ ّما ً
لجميع الشهداء.
ال��ش��ه��ي��د ...تضحية ت��ق��دّم في
ساحات الصراع من أجل ح ّرية األمة
وكرامتها .والشهادة ليست موتاً ،إ ّنها
حياة حقيقية ،إنها فع ٌل منتج وحرك ٌة
حيّة ،تجعل من م��وت الفرد حيا ًة
للمجتمع».
وتابعت« :ما تعلمناه من شهداء
أ ّمتنا وفي طليعتهم الزعيم أنطون
مؤسس
س��ع��اده ال��ق��دوة وال��م��ث��ال،
ّ
النهضة السورية القومية االجتماعية
وباعثها الذي اعتبر أنّ الشهداء هم
طليعة انتصاراتنا الكبرى .فقرن
القول بالفعل ،وروى بدمه الطاهر
أرض الوطن ،شهيدا ً ّ
مبشرا ً بانتصار
األم��ة ،كاتبا ً بذلك الفصل األول في
ملحمة الشهادة والبطولة ،لتتوالى
بعده فصولها ،فصالً بعد آخر ،يكتبها
ش��ه��داء أح � ّب��وا ال��م��وت ألن��ه طريق
متأصلة في وجدان
الحياة .إنها ثقافة
ّ
شعبنا ،عمقها عمق التاريخ».
وأ ّكدت العيد أنّ االعتزاز بالشهادة
ال يضاهيه إلاّ االعتزاز بالنصر ،ألنّ
من ال يعرف معنى الشهادة ال يعرف
معنى الحياة وال يعرف معنى النصر.
«ه��ك��ذا نحن وه��ك��ذا سنبقى أع��� ّزاء
بشهدائنا وأع ّزاء بنصرنا .فالشهداء
آمنوا بأنّ الحياة وقفة ع ّز ،فوقفوها
ورحلوا».
وق��ال��ت« :ال��س��وري��ون القوميون
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وقالت« :كلما ادله َّم الخطب ،واسو ّد
األف��ق ،وازداد القلق ،وع � ّم الخوف،
يحضرنا ق��ول زعيمنا الخالد :إنّ
أزمن ًة مليئ ًة بالمحن والصعاب ،تأتي
على األمم الحيّة ،فال يكون لها إنقاذ
منها ،إلاّ بالبطولة المؤمنة المؤيدة
بصحة العقيدة.
فها ه��ي األخ��ط��ار تحدق م��ن ك ّل
ج��ان��ب ،وه��ا ه��ي أري���اح السموم،
�ب م��ن جميع ال��ج��ه��ات ،وه��ا هم
ت��ه� ّ
القومي وأبطال الحزب
أبطال الفدا ِء
ّ
الميامين ،يُستشهدون على بطاح
فلسطين السليب وفيافي العراق
الحبيب وتراب الشام الخصيب.
استشهدوا سابقا ً ومستعدّون
الحقا ً ودائما ً لالستشهاد دفاعا ً وذودا ً
ع��ن رب��وع األم���ة ،مقدّمين دماءهم
الزكيّة ف��دا ًء عن لبنان واأل ّم��ة كلّها.
ّ
ولهؤالء الميامين َد ْينٌ
مستحق علينا،
سرهم ونحضن أوالدهم ،فال
لنرعى أ ُ َ
يعوزهم شيء ،وال تنقصهم حاجة،
أيّ حاجة .هذا أضعف اإليمان م ّنا
وأقلّه نحو مَن قدّم دمه ،وديعة األمة
فيه عندما طل َب ْتها فلبّى نداء الواجب

والدة ال�شهيد طارق العيد :الحدود التي
يدر�سونها في الكتب ال تعنينا ...ونحن
ّ
ّ
نخطها
بدم ال�شهداء و�إرادتنا ووحدتنا

كلمة مركز الحزب

وأل��ق��ى عميد ال��ع��م��ل وال��ش��ؤون
االجتماعية نزيه روحانا كلمة مركز
الحزب وق��ال فيها« :شهداؤنا ،هم
طليعة انتصاراتنا الكبرى ،هكذا قال
زعيمنا أنطون سعاده ،وهكذا افتتح
بنفسه عهد البطوالت والشهادات،
ليكون لنا األم��ث��ول��ة وال��ق��دوة في
البطولة والشهادة .فالمعادلة التي
وضعها الزعيم ُتختصر بكلمتين:
ن��ن��اض��ل ،فننتصر .وع���دا ذل��ك ك ّل
النظريات واالج��ت��ه��ادات ،تبقى في
هامش األوه����ام ،ح��ب��را ً على ورق،
تتآكلها ري��اح االستعمار والتهويد
وت��س��ق��ط ع��ن��د أب�����واب ال��ط��ائ��ف��ي��ة
والمذهبية والرجعية والظالمية.
وحده النضال ،األسلوب الستعادة
الوحدة والحرية والستعادة المبادرة
لصوغ ت��اري��خ مجيد يليق بأ ّمتنا
السورية .وحده النضال ،وما يترتب
وم���آس وت��ش � ّرد
عليه م��ن متاعب
ٍ
وضياع ،وسجون وع��ذاب وجروح،
حتى يبلغ ذروت��ه في االرت��ق��اء إلى
مرتبة االستشهاد .هذا النضال ،هو
الدرب الحقيقي الوحيد ،الذي يجب
على أبناء شعبنا سلوكه للتر ّقي
إلى مصاف األمم الحية ،التي يع ّتز
أبناؤها باالنتماء إليها ،ويفخرون
بحياة ح��� ّرة كريمة ملؤها الحق
والخير والجمال».
وأض��اف« :قدرنا ،نحن القوميين
االجتماعيين ،وق��د أدرك��ن��ا معنى
حقيقة وج���ودن���ا ،وحقيقة أمتنا
ال��س��وري��ة ،ق��درن��ا أن نناضل لكي
نح ّقق أه���داف النهضة السورية
القومية االجتماعية ،وق��درن��ا أن
نصنع التاريخ بكفاحنا اليومي ،في
المدارس والجامعات نناضل ،وعلى

ضمن برنامج «الصيفيات السنوي» لـ«جمعية قريتي الخيرية للتنمية
والبيئة» ،وبالتعاون والتنسيق مع «مؤسسة األم��ل للمعوقين» ،انطلقت
أمس في أرنون مسيرة تأييد للجيش اللبناني ،ض ّمت أطفال المخيم الصيفي
الذي ّ
«مؤسسة األمل
تنظمه الجمعية ،كما ض ّمت أعضاء الجمعية وأعضاء
ّ
للمعوقين» وذوي االحتياجات اإلضافية ،وذلك بتوجيه من رئيس بلدية أرنون
ممثالً بعضو البلدية رئيس الجمعية علي حنون ،ومشاركة الرئيس الفخري
للجمعية المختار علي غزال ،والمختار حسن خروبي.
وتوجهت المسيرة إلى بركة أرنون تتقدّمها األعالم اللبنانية وأعالم الجيش
ّ
توجهوا إلى
والفتات التأييد للجيش ،وأنشد الجميع النشيد اللبناني ،ث ّم
ّ
المدرسة الرسمية حيث رسم األطفال العلم اللبناني ،وأمضى الجميع يوما ً
وطنيا ً حافالً.

لنا الأمثولة في البطولة وال�شهادة
وعدا ذلك تبقى ّ
كل النظريات
واالجتهادات في هام�ش الأوهام
ليطمس معالم أ ّمة كانت لفترة طويلة
من أعظم أمم األرض.
ق���درن���ا ،أن ن���داف���ع ون���واج���ه،
وأن نستشهد في سبيل مبادئنا.
وش��ه��داؤن��ا ال��ذي��ن يسقطون ،إنما
يكتبون تاريخ األمة بدمائهم الزكية،
ويسقون شجرة الع ّز القومي التي
تنمو في وجداننا ،وكلما استشهد لنا
رفيق يزداد الع ّز رسوخا ً في أعماق
نفوسنا وي��ح��ف� ّزن��ا إل��ى مضاعفة
النضال والجهاد.
هؤالء الشهداء ،هم النبراس الذي
به نهتدي ،وهم القدوة في صفحة
البطولة وال��م��ق��اوم��ة ،وه��م النهر
ال���ذي ال ينضب ،ون��ح��ن ف��خ��ورون
بشهدائنا ،بك ّل شهدائنا ،الذين رفدوا
الحزب وسقطوا دفاعا ً عن قيم األمة
والحزب.
هؤالء الشهداء ،هم الذين تصدّوا
لمشروع الشرق األوسط الجديد ،هذا
المشروع الجه ّنمي ،الذي زاد تفتيتا ً
في أوصال أمتنا ،في العراق ،وأذكى
نار المذهبية واالقتتال الطائفي بين
أبناء الوطن.

نهال ريا�شي :ب�شهدائنا و�أبطالنا
المقاومين يبقى ل ّأمتنا وجهها
الح�ضاري الثقافي الراقي

وحلفاؤها الصهاينة ويُن ّفذ على
أيدي العصابات والمرتزقة».
وختم« :عهدا ً علينا يا شهداؤنا،
أننا سنواجهه ،ألننا سنبقى أوفياء
للقضية ول�لأم��ة ،وسنبقى أوفياء
لدمائكم الزكية .ونؤ ّكد أننا سنبقى
س��رك��م بك ّل
غ��ي��ارى وحاضنين أل ً َ
م��ا أوتينا م��ن ع��زم وق��� ّوة ،سنبقى
قوميين اجتماعيين ،مقاومين ،ولن
نتخلى ع��ن واجبنا القومي مهما
بلغت الصعوبات».
وج���ه روح��ان��ا التحية إل��ى
ث�� ّم ّ
رفقائنا المقاومين في غ ّزة وفي ك ّل
فلسطين ال��ت��ي ُت��ذب��ح يوميا ً على
يد اإلج��رام الصهيوني ،على مرأى
العالم أجمع ومسمعه ،وإلى أبطالنا
المقاومين المقاتلين ف��ي الشام،
في حمص وصدد وإدلب والالذقية
وكسب وفي دمشق والسويداء وفي
ك��ل م��ك��انٍ م��ن ت��راب أمتنا الغالي،
وإل����ى أب��ط��ال ال��ج��ي��ش اللبناني
والجيش ال��س��وري على تصدّيهما
وتضحياتهما في مواجهة الهجمة
اإلرهابية الظالمية.

ت�صوير:
جهاد وهبة

ور�شة لفوج الإنقاذ ال�شعبي
أت ّم فوج اإلنقاذ الشعبي في «مؤسسة الشهيد معروف سعد» ،ورشة تدريبية
تطبيقية على اإلسعافات األولية وإتقان مهارات دعم الحياة ،لمسعفيه من أجل
مواكبة كل جدي ٍد للنهوض بالخدمة اإلنسانية واالرتقاء بها إلى األفضل.
وأشرف المد ّرب شوقي عنتر من قسم التعليم في الصليب األحمر اللبناني
ومدير عمليات فوج اإلنقاذ الشعبي عبد عنتر على التدريبات ،وشملت الورشة
التدريب على كيفية التدخل في الحاالت الطارئة منها ،حوادث السير وكيفية
تثبيت المصاب بأحدث التقنيات المعتمدة عالمياً ،تقنيات دع��م الحياة
للمصابين بتوقف القلب وفق المراجع األوروبية ألم��راض القلب وأساليب
التعامل مع حاالت النزيف والكسور.
وفي ختام الورشة ،تسلّم المسعفون المشاركون الشهادات.

ال�سفيرة �سعدى فخري...
فخر لبنان
} علي بدر الدين

حردان وقانصو وعقيلتاهما

جانب من الحضور

حسنا ً فعل «برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  »UNDPبتعيينه
المغتربة اللبنانية في أفريقيا سعدى األسعد فخري ،سفير ًة للنوايا
الحسنة في غانا ،في إطار مبادرة «عيش لبنان» ،لما تمثّله فخري من
قيم ومثل وفِعل خير وإنسانية من دون إعالم أو إعالن أو تباهٍ ،فما
تقدّمه يدها اليمنى ال تعرف به يدُها السيرى ،ألنها تعمل بصمت
وهدوء وسعادة ال توصف لتجسيدها فعل العطاء ،الذي هو أسمى
آيات النبل والشجاعة.
لقد أصاب « »UNDPباختياره الموفق بامتياز ،والذي لم يأتِ
من عدم أو فراغ ،إنما من فعل إيمان وثقة مطلقة بقدرات السفيرة
فخري وإنجازاتها وخياراتها االجتماعية والخيرية واإلنسانية
ورعايتها للطفولة المع ّذبة.
وحسنا ً فعل مدير عام المغتربين المحامي هيثم جمعة بتكريمها
ومنحها وس��ام المغترب لمناسبة تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة
وتقديرا ً لها ،وهي حقا ً تستحق هذا التكريم وهي في قمة عطائها.
وقد عبّرت فخري عن قناعتها وإيمانها وسعادتها على ما تقوم
به وتقدّمه على رغم تواضعه «ولو كان بمقدار بحصة أو حبة حنطة
تس ّد رم��ق طفل جائع أو ت��روي ظمأ عطشان أو تؤ ّمن مقعدا ً في
مدرسة أو سريرا ً في مستشفى ألطفال غدر بهم الزمان وظروف
المكان والصراعات والحروب.
السفيرة سعدى األسعد فخري ...إنك حقا ً فخر لبنان

